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Sammanfattning 
Forskning har visat på att det är många ungdomar som hoppar av idrotten och även att den 

inom ämnet har belyst mestadels ungdomarnas syn på varför de väljer att sluta med 

föreningsidrotten. Vi ville då veta tränarnas syn på detta och valde därefter att fokusera på 

ungdomstränare inom föreningsidrotten och hur de ser på avhopp.  

 

Den största anledningen varför ungdomarna hoppar av enligt tränarna i vår studie är att 

föräldrarna inte engagerar sig tillräckligt i ungdomarnas idrott. Andra anledningar kan vara 

andra intressen, att man tappar motivationen, kroppskomplex, att skolan tar för mycket tid 

eller att tränaren man har inte är tillräckligt bra och att man därför väljer att sluta. I studien 

konstaterades det även att det är tråkigt att atleterna slutar då de förlorar en social gemenskap, 

samt att de även kan bli inaktiva vilket är dåligt för hälsan. Tränarna lyfter vidare fram hur 

viktig tränarens roll i samband med avhopp är. Som ledare bör man vara utbildad och hela 

tiden vara beredd på att utvecklas samt att fokusera på övningar och aktiviteter som 

ungdomarna tycker är roliga. Detta för att kunna få ungdomarna att stanna kvar längre. 

Föräldrarnas roll är också viktig för att atleterna ska stanna kvar. Detta då föräldrarnas 

påverkan på barnen och ungdomarna påverkar allt de gör i vardagen. Om föräldrarna till 

exempel har en positiv inställning till idrott får även barnen de men om de inte har det tycker 

inte barnen heller det är roligt att idrotta.   

  

Vidare lyfter tränarna att de flesta föreningar har en handlingsplan och att den i de främsta fall 

inte främjar livslångt idrottande. Men att den inte jobbar med att minska avhopp.  
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Förord 

Vi vill börja med att tacka vår handledare Pär Rylander för tips och feedback under arbetets 

gång. Vi vill också tacka alla tränare som ställde upp och tog sin tid att bli intervjuade för att 

göra detta arbete möjligt att genomföra.  

 

Fördelningen av arbetet med studien var hyfsat jämnt, då vi valt att dela upp vissa av 

arbetsuppgifterna som intervjuer och transkriberingen för att göra arbetet så smidigt som 

möjligt. Fördelning har skett genom uppdelning av eget arbete eller gemensamt arbete inom 

de olika arbetsuppgifterna.  

 

tabell 1. författarnas bidrag  

Arbetsuppgifter  Procent utfört av Oscar/Hilda 

Planering av studie 50/50 

Litteraturundersökning 50/50 

Datainsamling 40/60 

Analys 60/40 

Skrivande 50/50 

Layout 55/45 
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Introduktion  

Riksidrottsförbundets strategi 2025 lyfter fram målet med livslångt idrottande inom 

föreningslivet, och att de vill att barn, unga, vuxna och äldre skall vara aktiva inom 

idrottsföreningar i sverige under hela livet (Riksidrottsförbundet, 2019). Detta blir då 

problematiskt då den internationella forskningen visar på att cirka 70 procent av ungdomarna 

väljer att sluta med föreningsidrotten vid de tidiga tonåren (Visek, m.fl, 2015: Wekesser, 

2019). Riksidrottsförbundet visar på att när ungdomarna är mellan 15 - 16 år så sjunker idrotts 

deltagandet med cirka 20 procent i sverige. Det som också går att se är att det lokala 

aktivitetsstödet som delas ut till alla föreningar minskar drastiskt om man jämför åldrarna (13-

16) och (17-20), (Riksidrottsförbundet, 2022). Detta är inte enbart negativt ur ett 

idrottsperspektiv men också ur ett folkhälsoperspektiv, då föreningsidrotten är ett bra sätt att 

öka den fysiska aktiviteten. Nordberg, (2020) lyfter fram att även om de nordiska länderna är 

högt upp på hälsostatistiken ifall man jämför med andra europeiska länder så har det 

framkommit en nedåtgående trend.  

 

 

Om vi tittar på tidigare forskning inom området avhopp/dropout från idrotten, och där finns 

redan mycket forskning inom just det området (varför barn väljer att sluta med idrotten). Som 

Atkins, m.fl., (2013) nämner i deras studie om tjejer i tidiga tonåren och deras orsak till att 

sluta med idrotten är att det inte är roligt längre, detta är då den enda signifikanta faktorn för 

att ifall de stannar kvar eller slutar. Istället för att fokusera forskningen på barn och 

ungdomars syn på varför de väljer att sluta så valde vi att lägga fokus på tränarnas.  

Det vi tyckte var intressant och valde att fokusera på i detta arbete är hur tränarna som är 

aktiva inom idrottsföreningar ser på att ungdomarna väljer att lämna föreningslivet. Då 

tränarna har en stor påverkan på hur barn/ungdomar upplever sin idrottsliga erfarenhet. Därför 

är detta av intresse att även få med tränarnas röst i denna diskussion.  

 

 

 

Syfte och frågeställning 

Syfte: Att undersöka tränarens syn på avhopp inom barn och ungdomsidrott.  

 

 

Frågeställningar: Vilka faktorer menar tränare på gör att barn slutar med idrotten? 

Vilka faktorer kan tränaren påverka för att motverka avhopp inom idrott?  

Vilka faktorer kan tränaren inte påverka för att motverka avhopp inom idrott?  

Har de föreningar som tränarna arbetar inom en plan för hur de skall främja livslångt 

idrottande?  
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Bakgrund 

Avhopp från ungdomsidrotten 

Innehållsförteckning över bakgrunden. (“Som nämnt inledningsvis är avhoppsproblematik 

inom ungdomsidrott något som intresserat både idrottsrörelsen själv (ex. RF) och forskare 

inom det idrottsvetenskapliga området. Här nedan kommer vi att diskutera och lyfta fram 

olika faktorer som återkommande tycks spela roll för barn och ungdomars fortsatta idrottande. 

Först kommer vi att ge en överblick över dessa faktorer, baserat på litteraturöversikter och 

metaanalyser inom området, innan vi diskuterar några av dessa faktorer mer i detalj. Här 

kommer vi framförallt att belysa tränarens betydelse, då detta är i fokus för uppsatsen ”) 

 

 

När det generellt gäller länderna i Europa enligt Van Tuyckom (2016) varför man inte utövar 

sport så är en huvudorsak tidsbrist. Andra faktorer som spelar in är ett lågt intresse eller 

motivation. En minoritet av respondenterna i en undersökning som gjorts bland ungdomar 

i Europa svarar även att det kan bero på brist på lämplig eller acceptabel sport, infrastruktur 

nära där de bor som kan påverka, att man inte gillar konkurrenskraftiga aktiviteter (tävla) eller 

att man inte har vänner man kan utöva idrotten med.  

 

 

Vidare lyfter (Balish et al., 2014) såsom referat till Fraser -Thomas m.fl. (2016) att 

intrapersonella faktorer är de mest undersökta korrelationerna när det gäller ungdoms 

avhopp.  

  

En annan studie enligt Drummond m.fl. (2022) lyfter fram de intrapersonella, interpersonella 

och miljömässiga influenserna på samhällets idrottsvägar för flickor och unga kvinnor. Här 

kom det fram att de utmaningar som flickor står inför när det gäller idrottsengagemang, 

avhoppning i sporten och faktorer som kan påverka deras ungdomsår i idrotten var lågt 

självförtroende, självmedvetandet, det akademiska trycket från skolan och att man har ett 

allvarligt missnöje med kroppen. Det kom även fram att dubbla åtaganden som akademiska 

studier och idrott var svårt att hantera. För att förbättra kroppsuppfattningen bland framförallt 

tjejer men även bland killar i idrotten är det därför viktigt att fokusera på vad kroppen kan 

göra snarare än hur den ser ut. Förutom att sporten kan odla tankar hos individer som är 

kopplade till en dålig kroppsuppfattning kan det även vara en väg för att bygga och 

upprätthålla positiva självuppfattningar och odla psykologisk motståndskraft. Det som är 

positivt med idrotts deltagar skulle kunna hjälpa till att informera om bredare budskap kring 

fördelarna med idrottsdeltagande.  

 

 

Två studier enligt Fraser -Thomas m.fl. (2016) som genomfördes i Kanada och Frankrike 

belyste att avhopp var associerat med lägre inre motivation som stimulation, kunskap och 

prestation samt högre yttre motivation. Den yttre motivationen innebär enligt Lindwall m.fl. 

(2016) att individen i fråga ändrar sina beteenden endast för att ta del av en yttre belöning 

eller för att undvika bestraffning. Ett exempel på detta kan vara att som elev på idrott och 

hälsa lektionen enbart anstränga sig så länge läraren ser dem. Detta för att som elev undvika 
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bestraffning som till exempel lägre betyg. De som hoppat av idrotten hade även lägre 

kompetens och autonomi i förhållande till de idrottare som stannade kvar inom idrotten 

(Fraser -Thomas m.fl. 2016).  

 

 

 

 

Föräldrarnas påverkan  
Enligt Oarmby (2016) så har föräldrarna en stor inverkan på ungdomars idrottsengagemang. 

Föräldrarna är nämligen nyckeln till den sociala institutionen och är avgörande för barnens 

socialisations aktiviteter som då till exempel kan vara sport. Green & Smith (2016) lyfter 

fram flera studier som bland annat har visat att föräldrarna tros vara de mest inflytelserika 

socialiserings agenterna för barns tidiga inlärnings erfarenheter. Föräldrarna har en påverkan 

när det gäller i vilken utsträckning barn utvecklar sociala förmågor som är länkade till ideér, 

attityder och kroppsrörelser som är associerade med en given sport. Andersson (2020) lyfter 

fram utifrån vad spelare i olika sporter sagt att de vill att ens förälder berättar när spelaren 

kämpat väl, applåderar när laget gör mål, uppmuntrar under spelets gång och efter matchen 

om hur laget har förlorat samt att de kontrollerar känsloläget och säger “ bra försök” när det 

sker ett misstag. Vad eleverna föredrar stämmer överens med det som kallas för den stöttande 

föräldern. Den uttrycks av ett närvarande lugn, kontrollerade känslor, hejande, beröm, 

uppmuntran och medkänsla. En mindre önskvärd förälder kallas för den krävande coachen 

som instruerar, ger råd samt ger kritisk uppmuntran. Den minst önskade är den galna fantasten 

som grälar, beskyller, gapar och stör spelet samt uttrycker nedsättande kommentarer. Dessa 

beteenden påverkar starkt hur spelarna agerar mot varandra och sina motståndare. Det är mer 

troligt att spelare visar omtanke om sina motståndare om föräldrarna uppmanar de att 

fokusera på sitt eget spel, inte pressar spelarna att vinna och betonar att misstag är en del av 

lärandet. Det har även visat sig att när föräldrar ger beröm, visar omtanke och förståelse så 

bidrar det till att stärka lagets förmåga till samarbete, spelarnas sociala relationer samt 

samvaro (Green & Smith, 2016). 

 

 

Enligt Green & Smith (2016) så menar de på att en del föräldrar saknar verbalt 

självförtroende, kommer med nedsättande kommentarer och offentligt stämplar sina barn som 

patetiska. Det är också så att välvilliga kommentarer ifrån föräldrarna som till exempel “bra 

försök” kan bli feltolkade av barnen som ett icke framgångsrikt skicklighetsförsök. Detta kan 

hos ungdomarna tolkas som känslor av inkompetens, ångest och att man skäms. Detta får i sin 

tur en påverkan på ungdomars fortsatta idrottsengagemang. Vissa föräldrar har även icke 

realistiska förväntningar och blir över involverade i deras barns sport erfarenheter. Om man 

engagerar sig i metoder som motverkar ett barns instinkta motivation så tenderar detta att göra 

att det blir för mycket press på barnen och på det sättet skapar orealistiska förväntningar. 

Detta leder i sin tur till att det kan bli negativa resultat som till exempel förhöjd ångest, rädsla 

av att misslyckas och att man då inte vill vara med lika mycket i idrotten (Green & Smith, 

2016). 
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Kroppsideal 
Pila, m.fl., (2022) tar upp i sin artikel om negativt utseende relaterade till självmedvetna 

känslor det vill säga skam, skuld, avundsjuka etc, detta framkommer då som svar på att 

individen har en negativ utvärdering av ens egna kropp och utseende. Detta har då kopplats 

till idrottsupplevelser hos tonårsflickor enligt (sabiston, pila & Gilchrist, 2020). Här är skam 

den mest studerade självmedvetna känslan, denna relaterar då till ens utseende, och är det 

resultat som kommer fram av upplevd fruktad eller upplevd förlust av social ställning och 

misslyckande med att möta internaliserade samhälleliga krav på fysiskt utseende och 

kroppsideal. Kropps- och utseende relaterad till skam och skuld uppstår oftast samtidigt, det 

är ändå unika känslor med specifika orsaken attribut, motivation dimensioner och associerade 

resultat (Pila, m.fl., 2022). De nämner även att avund och förlägenhet är känslor som upplevs 

när en individ tänker på och utvärderar sin kropp och sitt utseende, kontextualiserade till 

kroppen, kropps- och utseende specifika pinsamhets upplevelser rapporteras vanligtvis i 

fysiska aktivitets sammanhang, med särskild tonvikt på sport, och upplevs oftast hos flickor 

jämfört med pojkar. Pila, m.fl., (2022) menar på att självkänsla kan vara mer relevant för 

flickor under tonårsperioden eftersom detta är en sårbar period med snabba biologiska, 

kognitiva och sociala förändringar. De lyfter även att där finns ackumulerade bevis för att 

tonårsflickor har rapporterat en lägre nivå av självkänsla än tonårspojkar. Gilbert & Irons 

(2008) lyfter fram att ungdomsflickor navigerar dagligen i känslomässiga samt interpersonella 

utmaningar som är förknippad med deras utveckling samt identitetsbildning. Pila, m.fl., 

(2022) nämner för att skapa en integrerad självuppfattning och identitet, så krävs intensiv 

social jämförelse, självmedvetenhet och självutvärdering, detta sker då i samband med ökat 

behov av att känna tillhörighet, social anknytning och att accepteras av andra. När det 

kommer till självmedvetenhet kring ens egna kropp och den fysiska attraktionskraften, kan 

det resultera i att ens utvärderingar om en själv ofta blir hårda och kritiska på ett negativt sätt.  

 

 

Gard (2016) lyfter fram att när det gäller att återta lekfullhet kopplat till kroppsideal är detta 

en utmaning med tanke på folkhälsans globala krig när det gäller fetma. Kanske är dock en 

del av lösningen att återställa en grad av lekfullhet när det gäller fysisk aktivitet i sig. En 

utveckling som troligtvis dock skulle vara negativt för ekonomisk fysisk aktivitet som då till 

exempel professionell sport. Detta då dessa sporter förlitar sig på att konsumenterna 

behandlar dem med melodramatiskt allvar. Samtidigt så bör man, särskilt bland ungdomar ge 

detta ett försök då detta ger mer psykiska andningspauser samt pauser från kroppshetsen.  

 

 

Tränarens roll i ungdomsidrotten 

Visek, m.fl., (2015) nämner att positiv coaching är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna 

för nöje inom ungdomsidrotten, detta bidrar då till njutning samt ungdomars avsikter att 

fortsätta inom deras idrotter. Några positiva coaching egenskaper inkluderar då att vara en lätt 

person att föra ett samtal med, att du som tränare kan behandla atleterna med respekt och 

uppmuntran. Positiva och stödjande relationer med vuxna individer har kopplats till högre 
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ungdoms närvaro och engagemang i språkmiljöer, (Wekesser, 2019). Den relation som då 

tränaren har med de aktiva idrottarna tycks alltså vara en avgörande faktor för att uppfylla 

autonomi, kompetens och släktskap hos yngre idrottare samt för att kunna påverka en mer 

själv bestämd motivation och idrottsuthållighet. Wekesser, (2019) tar också upp effekten av 

ett interpersonellt tränarbeteende på grundläggande behovstillfredsställelse, de menar då att 

detta är relationen mellan tränare och idrottare och deras avsikter att fortsätta vara aktiva inom 

idrotten. Fabra, m.fl., (2021) lyfter fram rollen som tränaren har på unga individers idrottsliga 

erfarenheter, detta menar de på är achievement goal theory (AGT). De tar då upp att AGT i en 

social kontext influerar kompetens genom målstrukturer som definieras av betydelsefulla 

individer i ens omgivning. De lyfter då fram att inom idrotten så är det tränaren som sätter 

prestationsmål som betonas och antas både inom träning och tävling genom ett 

motivationsklimat. Detta klimat som skapas utav tränaren kommer att påverka hur atleterna 

bedömer den kompetens de besitter och hur de definierar den, detta kan då uppmuntra 

antagande av vissa prestationsmål när atleterna deltar i sin idrottsaktivitet. Fabra, m.fl., (2021) 

tar upp att välmående inom idrotten är en grundläggande faktor för att underlätta idrottares 

engagemang för den aktivitet de håller på med. Barn som har en positiv konceptualisering av 

sig själv visar en högre nivå av uthållighet och självförtroende, det kan då förväntas att de 

atleterna med en hög självkänsla är mer benägna att fortsätta idrotta i framtiden. Busser & 

Carruthers, (2010) lyfter fram att tränaren har en stor påverkan på ungdomarnas 

utvecklingsmöjligheter inom idrotten, de lyfter även fram att tränaren måste utbildas för att på 

ett positivt sätt interagera med ungdomarna så väl som den idrottsliga miljön. Detta för att 

kunna producera en positiv utkomst, dock så finns där vissa förväntningar som tränare, även 

novisa tränare som har egna specifika erfarenheter och är på olika nivåer i deras tränarkarriär. 

De menar på att rollen som tränare är mångfacetterad och att egentligen vem som helst skulle 

kunna utföra arbetet som tränare inom ungdomsidrotten. Utan förmågan att bemästra och 

balansera tränarrollen, så går det att som novis tränare att lära sig rollen genom stadier av 

erfarenhet, reflektion, söka råd och att få tillgång till det tränare material som finns. Utifrån 

detta så kan tränaren utvecklas, allt detta tar då tid menar (Busser & Carruthes, 2010).  

 

 

Andersson (2020) menar på att ledare har en avgörande betydelse för matchen som 

utbildningsaktivitet. Ledarens förhållningssätt och vad de gör skapar normer som får 

konsekvenser för spelarnas utbildning samt deras möjligheter att lära sig, utvecklas och växa 

som människor. Det går att identifiera fem principer för ledare som stödjer ett förhållningssätt 

i matcher som låter alla vara med samt att man prioriterar utbildningsprocessen och att man 

som ledare förhåller sig till en längre utbildnings process och därmed agerar långsiktigt. 

Dessa 5 principer är: tävling är spelarutbildning för alla, alla får vara med fullt ut oavsett 

spelförmåga, tålamod och långsiktighet, ömsesidig respekt samt gemensam ansträngning och 

misstag.  

 

 

Ledaren är enligt Andersson (2020) oavsett vilken bakgrund eller utbildning en utbildare för 

unga och fungerar oavsett om den vill det eller inte som en rollmodell och betydelsefull 

person med unika möjligheter att påverka spelarna och laget. Ofta är ledare inom svensk barn 

och ungdomsidrott någon slags roll modell och betydelsefull person med unika möjligheter att 

påverka spelarna och laget. Dessutom så är ledaren ofta inom barn och ungdomsidrott även 
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någon form av förälder för utövarna. Ledarens uppgift i matchen handlar ofta om coaching, 

dvs att leda lärande och utveckling för laget och spelarna. En central funktion i den 

socialisation som sker genom coaching aktiviteter handlar om att man kommunicerar de 

värden och grundläggande ideer som ska guida beteenden i ett lag. Detta påverkar i sin tur 

relationerna inom laget men även andra lag. Att coacha handlar inte bara om att utveckla 

spelarnas och lagets tekniska och taktiska färdigheter. Att coacha behöver sättas in i ett 

helhetsperspektiv som då innefattar en tydlig moralisk social och politisk uppgift där värden, 

normer, attityder och relationer i den sociala gemenskapen står på spel. Ledare har en central 

del i spelarnas socialisation och lärande. Forskning har visat på att det sociala klimatet som  

ledare bidrar till att skapa har en direkt påverkan på spelarnas välmående och kvaliteten i 

deras idrottsliga prestationer och engagemang. Exempel som ledaren påverkar idrottaren med 

är spelarnas moraliska omdöme, handlingar och karaktär, deras attityder till rent spel och god 

sportanda, det moraliska klimatet, motivationsklimatet, match och lagbeteenden, lagets 

identitet, spelarnas känslor och välbefinnande samt samhörighet och handlingsmöjligheter 

(Andersson, 2020). 

 

 

Lopez de Subijana m.fl. (2021) lyfter fram att ett transformativt ledarskap och inneboende 

motivationsbeteende visat sig vara ett effektivt ledarskap och att ett transaktionellt 

ledarskapsbeteende istället leder till extern reglering inom idrotten. Det transaktionella 

beteendet innebär enligt Lindwall m.fl. (2016) att man riktar sig till följarnas intresse och sker 

enligt principen “om du gör detta så får du detta tillbaks”. Handlar även om ett utbyte där 

spelarna byter sin arbetsinsats mot att få något tillbaka. Till exempel att man måste träna för 

att spela matcher och att laget får spela två mål när de gjort det som förväntas. Det 

transformativa beteendet innebär istället att man stimulerar och inspirerar människor till att 

överträffa sig själva och utveckla sina egna ledarförmågor. Transformativa ledare får spelare 

att se bortom sina själviska behov och istället se till högre värden och fokusera på det som är 

bäst för gruppen. Transformativa ledare agerar därför också osjälviskt och ser till andras 

bästa.   

 

 

Sullivan, m.fl., (2012) lyfter fram att tränarens beteende kan ha en stark påverkan på barns 

erfarenheter i ungdomsidrotten, som exempel, tränarens beteende kan positivt påverka 

barnens självförtroende och den upplevda nivån av nöje som de upplever, vilket kan öka deras 

vilja att fortsätta att deltaga inom idrotten. På andra sidan så har negativa tränar beteenden 

kopplats till flertal utkomster som är negativa inom ungdomsidrotten, detta inkluderar då 

nivån av idrottslig tillfredsställelse och höga risker av utbrändhet och att de väljer att sluta 

med sitt deltagande inom idrotten. De lyfter fram Thelma Horns modell om 

tränarskapseffektivitet och de tre faktorer som Horn modellen utgår ifrån, där den första är det 

sociokulturella sammanhanget, organisationsklimatet och tränarens personliga egenskaper, 

detta påverkar då tränarnas beteende indirekt genom tränarnas förväntningar, övertygelser 

samt mål. För det andra påverkar tränarnas beteende direkt idrottares utvärdering av deras 

tränares beteende och lagprestationer. Till sist påverkas effektiviteten av tränarnas beteende 

av situationsfaktorer och idrottares individuella skillnader.   
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Vad barn och ungdomar anser är roligt med idrott 

Enligt Van Tuyckom (2016) så har man sett att bland ungdomar i Europa så är att förbättra 

hälsan den faktorn flest ungdomar anser spelar in när det kommer till att engagera sig i sport 

och fysisk aktivitet. Att förbättra hälsan består i sin tur av flera faktorer. Exempel på det kan 

vara att förbättra det fysiska utseendet, kunna kontrollera sin vikt, utveckla sin 

prestationsförmåga och sin självkänsla. Något annat som framkom var också att man kan 

utveckla nya färdigheter för tävlingsandan. Även att kunna påverka effekterna av att åldras 

genom idrotten. Andra faktorer för att förbättra hälsan kan också vara att ha det roligt vilket 

kan göras genom att man kan koppla av, vara med vänner samt att man även kan träffa vänner 

från andra kulturer.  

 

 

Vidare lyfter visek m.fl. (2015) att det finns fyra avgörande faktorer som ungdomar främst 

tycker är roligt. Den första faktorn är det kontextuella vilket innefattar övningar och spel. Här 

menar ungdomarna att det som spelar in är att man får tillräckligt med speltid, att man spelar 

mot ett jämnt lag och att man får spela turneringar. Det som också framkom var att ha friheten 

att spela kreativt. Även att ta vattenpauser under träningen och att ha olika övningar och 

aktiviteter under träningen. Den andra avgörande faktorn är det det interna som består av att 

lära sig och förbättra, att man försöker hårt samt även mentala bonusar. Här ingår aspekter 

som att bli utmanad att förbättra och bli bättre på sin egna sport, att man lär sig av sina 

misstag, att man alltid gör sitt bästa, att man tränar och är aktiv samt att man spelar bra under 

ett spel. När det gäller de mentala bonusar så menas det att man har en positiv attityd vilket 

bidrar till en lindring av stress och att man på det sättet inte fokuserar lika mycket på poängen. 

En tredje faktor är det sociala och här ingår den positiva team dynamiken, team vänskapen 

och team ritualer. När det gäller team ritualer ingår det aspekter som “high fiving”och att man 

visar en teamanda genom då till exempel redskap, band och skyltar. Den fjärde och sista 

faktorn består av det externa. Här ingår det begrepp som swag, speltidsstöd, och även positiv 

coaching. När det gäller begreppet swag så innefattar detta att man har bra sportutrustning och 

att man tjänar medaljer eller trofér. När det gäller positiv coaching begreppet så består det av 

att tränaren behandlar en spelare med respekt, uppmuntrar laget, att tränaren är en positiv 

förebild, att man får tydlig och konsekvent kommunikation, en tränare som kan mycket om 

sporten, tillåter misstag samtidigt som hen är positiv och även en tränare som lyssnar på 

spelarna och tar deras åsikter, att tränaren är lätt att prata med samt även trevlig och vänlig. 

Andra faktorer som spelar in är att man får komplimanger från tränaren samt även att hen är 

med och deltar med spelare under träning samt att hen skämtar. När det gäller tidsstöd så 

innefattar det faktorer som när föräldrar visar bra sportmannaanda. Det vill säga att de 

uppmuntrar och inte skriker, en domare som gör konsekventa synar, att föräldrarna får titta 

när man spelar till exempel matcher och att man får komplimanger från föräldrarna.  

 

 

Andersson (2020) sammanfattar vad ungdomar anser vara roligt med idrott genom att lyfta att 

man kan sammanfatta tävlingen i olika sporter som en lek. Det som menas med detta är att det 
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centrala i leken som utmärks av tävling är själva processen (strävan att vinna), leken i sig 

själv och inte produkten, dess utfall. (vinsten) För att spelet ska fungera, bestå och hålla 

samman behövs auktoritet. Detta i form av lekens regler och domaren som lekens 

representant. Auktoritet är en förutsättning för spelarnas frihet då den skyddar och 

upprätthåller frihetens gränser. Auktoritet innebär också att ta ansvar för leken så att spelet 

kan spelas. Tävlingen i matchen bör även utmärkas av social stöttning, stöd för 

självbestämmande, processfokus och långsiktighet, utvecklande av färdigheter, samarbete, 

ansträngning, delaktighet, omsorg och ansvarstagande i vilket deltagarnas intressen och behov 

värnas vilket med ett annat ord kallas för ett frigörande pedagogiskt motivationsklimat.  

Det som menas med ett motivationsklimat enligt Andersson (2020) är det som påverkar en 

individs uppfattning om vad som utgör framgång och misslyckande i bland annat den miljö 

som skapas genom ledares och föräldrars agerande. Detta påverkar då de ungas 

idrottsutövares beteendemässiga prestations strategier. Motivation i sin tur innebär den 

mentala drivkraft som gör att vi handlar. Den autonoma motivationen innebär att man som 

individ känner att man finner något meningsfullt, lustfyllt, roligt, glädjande, utmanande och 

spännande och att det är det som ger drivkraft åt handlingarna. Forskning har visat att den 

autonoma motivationen är förenat med de mest önskvärda utfallen när det gäller 

välbefinnande, arbetstillfredsställelse, kreativitet lärande och stress.  

Andersson (2020) lyfter även fram att forskning visar att all motivation har sin grund i 

människans grundläggande behov. De 3 behoven är kompetens, samhörighet och autonomi 

och har visat sig vara relevanta för motivationen. Kompetensbehovet handlar om att känna att 

man duger och att man kan hantera problem och utmaningar. Samhörighetsbehovet är ett 

socialt behov som handlar om att få känna tillhörighet och gemenskap. Autonomibehovet som 

är det viktigaste behovet att tillfredsställa handlar om människans frihet och avsaknad av 

tvång.  

Barnkonventionen 

Riksidrottsförbundet lyfter fram att barnkonventionen som svensk lag även gäller inom all 

idrott. De tar även upp att det är en förutsättning för att en förening skall få vara en del av den 

svenska idrottsrörelsen, som förening och även som förbund, dessa skall då bedrivas i 

enlighet med barnkonventionen.  

UNICEF Sverige (2018) menar på att barnkonventionen är ett rättsligt bindande 

internationellt avtal som menar på att barn är individer med egna rättigheter, det är inte 

föräldrarnas eller andra vuxnas ägodelar. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som är lika 

viktiga samt att de utgör en helhet, men där är fyra grundläggande lagar som alltid skall 

beaktas när frågorna rör sig kring barn, dessa är då; (2) alla barn har samma rättigheter och 

lika värde, (3) barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, (6) alla barn har rätt till 

liv och utveckling, (12) alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

 

 

Bengoechea & Strean, (2006) menar på att trots vikten av att ha roligt för att initiera och 

upprätthålla det idrottsliga engagemanget, och trots den avgörande roll som tränaren spelar 

för framgången inom ungdomsidrotten. Har få studier lyft upp forskning kring tränarens 

uppfattning om kul/nöje inom ungdomsidrotten. De har då fått fram genom intervjuer med 



13 (32) 

tränare tre olika teman kring tränares syn på nöje och hur de försöker att använda sig utav det 

i ungdomsidrotten. Första är den uppenbara konflikten mellan kompetensutveckling och nöje, 

den andra är de olika betydelserna av roligt, och den tredje är att främja nöje som en fråga om 

att vara och göra. Flera av tränarna i studien menade på att de såg lärande och roligt som en 

och samma sak, att de går hand i hand. En av deltagarna i studien menade på att det är svårt 

att balansera själva nöjet med tävlingsdelen, samt att en kommentar kom fram att ibland kan 

tränaren inte göra träningarna roliga. Detta beror dock på vilken period de är i säsongen.  

 

 

Metod 

Design 

Studien är en semistrukturerad intervjustudie. Intervjuerna var semistrukturerade för att ge en 

möjlighet till att kunna ställa följdfrågor till respondenterna för att kunna få mer utbredande 

svar. Kristensson (2014) nämner att en semistrukturerad intervjustil är en bra form att börja 

med om den som skall intervjua inte har en tidigare erfarenhet att intervjua en individ så är 

det en trygg metod att börja med. Även om en semistrukturerad intervju lyfter att man kan 

ställa frågorna i vilken ordning som helst, vi valde dock att ställa frågorna i ordning för att 

underlätta transkriberingen. De tre huvudämnena som berörde intervjun baserades på de 

områdena vi ville undersöka. Detta var då tränarnas syn på avhopp inom olika idrotter.  

Urval 

Urvalet i denna studie var sju stycken ungdomstränare inom lagidrott och individuell idrott. 

Tränarna som intervjuades hade varit tränare mellan 6 till 40 år. 

Det valdes ut tränare då syftet med studien var att ta reda på idrottares avhopp ifrån idrotten ur 

ett ungdomstränar perspektiv, Respondenterna tränade både tjejer och killar inom deras 

special idrotter förutom två av lagidrotterna. För att det skulle bli en så bred syn som möjligt 

samt se hur tränarnas syn skiljer sig mellan olika idrotter valdes det ut tränare från både 

lagidrott och individuell idrott. Denna studie är även en form av bekvämlighetsurval då detta 

enligt Kristensson (2014) innebär att man väljer ut tillgängliga personer från ett visst 

sammanhang vid en viss tidpunkt.  

 

Deltagare:  

• Respondent 1; Individuell idrott, man i 45 årsåldern, 18 år som tränare 

• Respondent 2; Individuell idrott, man i 50 årsåldern, 31 år som tränare 

• Respondent 3; Lagidrott, man i 40 årsåldern, 2 år som tränare i Sverige 

• Respondent 4; Lagidrott, man i 40 årsåldern, 13 år som tränare 

• Respondent 5; Individuell idrott, man i 50-60 årsåldern, 30 år som tränare 

• Respondent 6; Individuell idrott, man i 30-40 års åldern, 6 år som tränare  

• Respondent 7; Lagidrott, man i 60-70 årsåldern, 43 år som tränare  

 

Tanken var att från början ha tio stycken intervjuer med tränare från fem lagidrotter och 

fem  individuella idrotter. Pågrund av bortfall av tre respondenter blev det i slutändan sju 
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stycken intervjuer som ägde rum. Bortfallet skedde pågrund av att respondenterna inte 

svarade på mail.  

 

Rekryteringen av deltagarna ägde rum genom att vi i första hand kontaktade tränare man  

kände till ifrån sin hemstad. Detta gjordes genom antingen mail, messenger eller att man 

ringde. Rekryteringen ägde också rum genom att man kontaktade vänner via messenger som 

hade tränare i olika idrotter och att man via dem även fick vidare kontaktuppgifter.  

 

Datainsamling  

I studien genomfördes det sju stycken intervjuer med hjälp av intervjufrågor som bestod av tre 

olika teman, dessa var då avhopps problematiken inom idrotten, tränaren och föreningens roll 

inom idrotten och vad barn tycker är roligt inom idrotten (bilaga 1). Intervjufrågorna 

skickades ut till de respondenter som ville ha frågorna innan intervjun för att förbereda sig 

och att de kunde tacka nej ifall de inte ville ta del av frågorna. Respondenterna har inte fått ta 

del av transkriberingen, de kommer dock få arbetet skickat till sig när det är publicerat. 

 

När respondenterna inte svarade om de kunde tänka sig att delta på intervjuerna skickades det 

ut en påminnelse via mail. Alla intervjuer förutom en spelades in med hjälp av 

inspelningsverktyg på mobilen. Den intervjun som inte spelades in på mobilen spelades in 

med hjälp av inspelnings verktyget som finns på digitala tjänsten zoom. Intervjuerna 

genomfördes under vecka 15 och 16 2022. Tiden för varje intervju skilde sig men den kortaste 

upptogs ta ca 10 minuter och den längsta ca 45 minuter. Intervjuerna genomfördes både 

hemma hos respondenterna, på deras jobb samt att en intervju genomfördes via zoom.  

 

Databearbetning och analys  

Genomförandet av de sju intervjuerna och transkriberingen delades upp mellan oss. 

Transkriberingen innefattade även en ordagrann transkribering av exakt vad respondenterna 

sa. Detta gjorde även att vi blev bekanta med datamaterialet. En av de respondenterna som vi 

transkriberade var från Tyskland så därför pratade han på både svenska och engelska vilket 

gjorde att det inte blev helt korrekt svenska när hans ord transkriberades. Detta bidrog till att 

vi när vi skulle använda hans citat i resultatdelen fick formulera om orden så att det blev en 

mer korrekt svenska.  

 

En gemensam analys av texterna gjordes och utifrån detta gjordes ett kodningsschema av de 

meningsenheter, koder, kategorier och teman som framkommit. Kodningen gjordes enligt 

Tabell två nedan. Denna process gick till så att vi hade ett delat dokument i google där vi 

klistrade in den intervju var och en hade transkriberat. Därefter klistrade vi in en del av nästan 

alla frågor under varje meningsenhet. Därefter kodade var och en vad vi ansåg var de rätta 

koderna och teman som vi hittade passade till varje meningsenhet. När vi var för sig i 

dokumentet hade kodat alla intervjuer diskuterade vi tillsammans de teman vi hade kommit 

fram till. Då vi kom fram till att där var alldeles för många teman och att vi inte hade skapat 

några kategorier så valde vi att göra om temana till kategorier för att sammanställa de 
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meningsenheter som vi analyserade. Därefter sammanställdes all den data vi fått fram i 

analysen och börjades kategoriseras i olika teman för att få fram ett resultat.   

Vi gjorde därefter om alla teman till kategorier istället. Detta då vi insåg att vi behövde ha ett 

tema som var bredare än de vi hade kommit fram till. Därefter beslutades det att alla teman i 

kodningschemat fick bli kategorier istället. Under hela analysen av texterna var vi överens om 

de kodar vi kom fram till. När alla intervjuer hade kodats och kategoriserats så samlade vi de 

kategorierna som berörde samma ämne och delade in de i sju olika teman som framkom av 

transkriberingen.  

Tabell 2, exempel på kodning 

meningsenhet kondenserad 

meningsenhet 

kod kategori tema 

Föräldrarna har en 

jättestor roll,  det är ju 

de som styr det 

egentligen mest i den 

åldern jag har där 10-

12,13. De är ju de som 

kör barnet till träningen, 

nu de är ju de som 

kanske gör att barnet 

inte kan komma till 

träningen, (...) 

(Respondent 2) 

Föräldrarna har de 

största rollen, som 

när det kommer till 

att ta barnen till 

träningen och 

maten som de äter, 

det kan vara både 

positivt och 

negativt. 

föräldrarnas 

påverkan på 

ungdomars 

idrottande är 

stort 

föräldrars 

påverkan 

Föräldrarna 

och 

familjens 

påverkan  

Det kan vara att det är 

tränaren, att vissa 

individer inte tycker om 

hur du. Agerar som 

tränare hur du tränar 

dem för att där e, vissa 

gillar inte tränings stilen 

då vi alla är enskilda 

individer, (...) 

(Respondent 3) 

Tränarens bettende 

kan påverka 

atleterna till att 

välja att avsluta den 

idrottsliga karriären 

i föreningen, så 

tränarens ledarstil 

är viktig för att 

positivt motivera 

de aktiva 

Positivt leda 

utövarna till 

att förbättra 

sin prestation 

och inre 

motivation 

leda 

utövarna på 

ett positivt 

sätt 

Tränarens 

påverkan 

Då är det studier. Då kan 

det bli studier på andra 

orter och liknande. Och 

en del går kanske till och 

med till 

idrottsgymnasium och 

alltihopa. Medans andra 

tycker att det är roligare 

att göra annat, (...) 

(Respondent 7) 

På grund av studier 

på andra orter blir 

det att ungdomarna 

får en längre 

sträcka att resa för 

att kunna komma 

till träningen och 

därför väljer att 

bortprioritera 

träningen 

Studier på 

annan ort 

leder till 

minskat 

deltagande i 

idrotten 

Minskat 

deltagande 

på grund av 

studier 

Skola och 

andra 

faktorer 
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Metodologiska överväganden 

I arbetet har vi följt vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innefattar 

nyttoprincipen, inte skada-principen, rättviseprincipen och autonomiprincipen 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

 

För att stärka studiens validitet genomfördes det innan intervjuerna en teststudie med en 

ungdomstränare som läser programmet sports coaching vid Göteborgs universitet. Detta 

genomfördes även för att se om de intervjufrågorna man formulerat fungerade bra att använda 

sig av. Men även för att se hur lång intervjun kunde tänkas bli på ett ungefär. Testintervjun 

blev ca 30 minuter långt. Det kom även fram ifrån respondenten här att intervjufrågorna 

fungerade bra och att det inte heller framkom något som kunde kritiseras.  

 

 

För att stärka individernas integritet klargjordes det i samtyckesblanketten (Se bilaga 2) att 

resultatet inte kommer att kunna identifiera någon individ och även att intervjuerna kommer 

att raderas efter att uppsatsen är godkänd. Det klargjordes även här att intervjun beräknas ta 

30-60 minuter. Detta för att då respondenterna skulle veta vilken tidsram de här hade att 

förhålla sig till. I denna blanketten fick de även samtycka till att delta genom att skriva under 

med sitt namn, datum och plats. Detta kan stärkas med en av de forskningsetiska principerna 

som enligt Kristensson (2014) är att man inte ska skada någon individ vilket de inte görs 

genom att individerna skyddas från att identifieras.  

 

Genom att det användes av öppna intervjufrågor där respondenterna själva fick formulera sina 

svar respekterade vi individens svar och på det sättet individens autonomi, det vill säga deras 

självbestämmande. Svaren dömdes heller inte på något sätt. Detta kan stärkas med hjälp av en 

av de forskningsetiska principerna som enligt Kristensson (2014) innebär att man ska 

respektera individens och dess autonomi.   

 

Det var även en rättvis behandling i studien som enligt Kristensson (2014) ytterligare är en av 

de forskningsetiska principerna. Här väljer man att inte utsätta grupper om det inte är relevant 

för studiens forskningsfråga. Genom att det i studien endast valdes grupper som var relevanta 

för studiens syfte utsattes inte andra grupper.  

 

Detta kan kopplas till Hadi och jose (2016) som nämner att för att göra en studie så trovärdig 

som möjligt behöver forskarna synliggöra den process som de genomfört för att komma fram 

till resultatet. Det lyfts även fram att studien bara är trovärdig om läsarna av rapporten anser 

att den är trovärdig. Detta kan även kopplas till vår studie då vi synliggör analysprocessen och 

på det sättet visar hur vi har tolkat det respondenterna har sagt i intervjuerna. Barbour (2014) 

menar på att trovärdighet i praktik är svårt att fastställa i vetenskaplig standard. Hon menar 

även på att ifall arbetet är trovärdigt så ligger det huvudsakligen i betraktarens ögon.  

Reliabiliteten i studien är alltid föränderlig eftersom vi har valt att använda oss av människor 

och deras tankar kring ämnet avhopp inom föreningsidrotten, då människor fortsätter att 

utvecklas så görs deras tankar det med vilket leder till nya tankar och ideer. Det går även att 

säga att detta är våran tolkning av vad respondenterna har sagt under intervjuerna och 
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resultatet kan bli annorlunda ifall andra individer väljer att tolka meningsenheterna vi har 

använt oss av i resultatet (Anney, 2014). 

 

Resultat 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur ungdomstränare ser på avhopp inom 

föreningsidrotten. De frågeställningar vi tog fram var Vilka faktorer menar tränare på gör att 

barn slutar med idrotten? Vilka faktorer kan tränaren påverka för att motverka avhopp inom 

idrott? Vilka faktorer kan tränaren inte påverka för att motverka avhopp inom idrott?  

Har de föreningar som tränarna arbetar inom en plan för hur de skall främja livslångt 

idrottande?  

 

 

Resultaten av analysen visar på 7 olika teman och 13 kategorier under varje frågeställning 

som utgår ifrån vårt syfte som är att undersöka vad ungdomstränare tror är orsakerna till 

avhopp inom föreningsidrotten. Nedanför lyfts de teman som framkommit genom 

intervjuernas analys fram under de frågeställningar som vi arbetat efter.  

 

Vilka faktorer menar tränare på gör att barn slutar med idrotten?  
De teman och kategorier som framkommit gällande frågeställningen vilka faktorer som 

tränarna menar påverkar att barn slutar med idrotten var Andra prioriteringar med 

kategorierna minskat deltagande på grund av studier och prioriteringar. Även temat 

Motivation och gemenskap med underkategorierna utveckling och motivation samt lekfull 

idrott för barnen.  

 

Andra prioriteringar 

Minskat deltagande på grund av studier  

En majoritet av tränarna lyfte fram hur mycket studier påverkar till ett minskat deltagande i 

idrotten. Detta blir ett större problem i åldrarna 15 och uppåt när man börjar på gymnasiet och 

inte kan vara med lika mycket på träningarna. Detta pågrund av att man får pendla mycket 

fram och tillbaks. Eller också att man flyttar till annan ort och börjar studera där. Kom också 

fram ifrån de flesta tränarna att i den åldern som det slutar flest är runt 13-19. Respondent 3 

lyfter nedan upp att skolans påverkan påverkar till ett minskat deltagande i idrotten.  

 

…. jag tänker när de är lite äldre, är de i en kritisk tid när de slutar skolan vid 17-18 år, 

detta eftersom dom då vill koncentrera sig mer på skolan och att de då vill studera på 

universitet efter gymnasiet, och att det då också är fler spelare som inte kommer för de 

börjar vid Lunds universitet eller andra universitet i Stockholm till exempel. 

(respondent 3) 
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Prioriteringar 

En aspekt som kom fram utifrån svaren var att idrottsdeltagandet skiljer sig beroende på vad 

könen väljer att prioritera inom idrotten. Respondent (2) lyfter fram i nedanstående citat att 

killar är mer enkelspåriga och fokuserar mer på idrotten medan tjejer prioriterar andra faktorer 

än idrotten som påverkar mer till ett minskat deltagande.  

 

…Killar är ju lättare att hålla kvar på något sätt, ”jag vet inte varför” jag tror de är 

sådär lite enkelspåriga nu simmar vi det är roligt och då fortsätter vi och tjejer är mer 

det är killar och det är de är något annat, också mycket mentalt, blir mer stressande för 

tjejer. (respondent 2)  

 

Motivation och gemenskap  

Utveckling och Motivation  

Tränarna menar på att för att man ska få bättre motivation till att som ungdom fortsätta med 

sitt idrottsutövande så behöver man hela tiden utvecklas inom sin idrott. Det som också 

påverkar deras vilja att stanna kvar är det personliga drivet som man har inom sig. Detta 

drivet får man även om man har tillräckligt mycket intresse för den idrotten man håller på 

med. I Citat nedan så lyfter respondent 7 fram hur stor roll det personliga drivet spelar för 

idrottsengagemanget.  

 

 

….Ja, de har ett personligt driv. Att man vill försöka och utvecklas och bli så bra som 

möjligt. Och det behöver man inte tala om för dem här för det sitter i dem. Och det 

kvittar om det är idrott eller om du spelar ett instrument eller någonting. Ju mer 

intresse du har fört desto mer tränar du. Och så hänger du i dem bitarna på ett helt 

annat sätt. (Respondent 7)  

 

Lekfull idrott för barnen  

Tränarna lyfter fram hur viktigt det är att idrotten ska vara rolig och att man inte fokuserar för 

mycket på resultat när de är yngre. Det är individens egna utveckling som spelar roll. Man ska 

heller inte ställa för mycket krav på ungdomarna. Det som främst spelar in är det sociala 

umgänget som man får genom att gå på träningarna. De övningarna som man gör på 

träningarna har inte lika stor roll som kamratskapet har på idrottsdeltagandet och som också 

påverkar till att de stannar kvar inom idrotten. Redan lyfter respondent 7 upp hur viktigt det är 

att fokusera på att man ska få leka inom idrotten så långt det är möjligt.  

 

…. Många går ju in idag i idrotten redan när de är 4-5 år och då gäller det som tränare 

att ha fingertoppskänslan att det är lek och lek och lek. För enligt alla studier så är det 

så att ifrån den dagen du sätter press på ett barn så hänger den kvar i den idrotten i 10 

år och inte längre. Kan du skjuta det så att du leker och leker och leker så länge det är 

barnidrott vilket betyder att det är upp till 12 år. Sen så kommer ungdomsidrott när du 

är 13 år och däruppåt då. Och säg då istället att vid 13-14 årsåldern att du mera jobbar 
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med individuell utveckling istället för lagutveckling för och ge bästa förutsättning för 

var och en. (respondent 7)  

 

Vilka faktorer kan tränaren påverka?  
De teman och kategorier som framkommit under frågeställningen vad tränare tror att de kan 

påverka är Tränarens påverkan med kategorierna Tränarens glädje påverkan och Ledarens 

kompetens. Även temat kroppsideal passar in här med kategorierna Ätstörningar och andra 

faktorer inom idrotten samt Elitsatsning som bakomliggande faktor 

 

Tränarens påverkan 

Tränarens glädje påverkan  
Tränarna lyfter fram att ifall hen kan vara en person som ungdomarna gillar att ha som tränare 

så kan detta minska deras tankar kring att sluta med idrotten, så ifall tränaren kan göra 

tillfällena när ungdomarna är på träningen roliga så finns en större benägenhet att de stannar 

kvar. Detta nämns i citatet nedan av respondent 1. 

 

 ….ja om jag hjälper till så att de hittar glädjen, kort och gott så är de ju inte lika 

benägna att hoppa av om de tycker det är roligt att jag är deras tränare så är det ju en 

större chans att de stannar kvar. (Respondent 1) 

 

Ledarens kompetens 

En av tränarna menar på att outbildade tränare löper en större risk för att hens atleter väljer att 

hoppa av idrotten, dock så menar han på att ifall du har fingertoppskänsla och fokuserar efter 

12 års ålder på ungdomarnas individuella utveckling istället för lag utveckling så kan du 

behålla ungdomarna längre än ifall du går från lek till lag utveckling direkt. Citat ned av 

respondent 7. 

 

….Framförallt, dåligt ledarskap, outbildade ledare. Det är viktigt med utbildade ledare 

för att barnen och ungdomarna ska känna sig trygga. Det är också stor kamratskap när 

det gäller dem här bitarna. Det hänger jättemycket på det. Man måste se varje individ i 

lugn och ro på det sättet. (Respondent 7) 

 

Kroppsideal  

Ätstörningar och andra faktorer inom idrotten 
Majoriteten av tränarna lyfter att det inte förekommer så mycket ätstörningar inom deras 

idrott. Det framkommer dock att det finns lite andra kroppsideal faktorer som kan påverka 

idrottsdeltagandet. Faktorer som lyfts fram är t.ex. att man inom idrotterna ska vara i en viss 

längd, eller att det inom en viss sport inte har tillräckligt mycket fysisk kapacitet för att vara 

kvar, eller att det inom idrotten inte finns så många som är överviktiga vilket gör att man 

kanske inte får med de som är överviktiga in i idrotten på samma sätt. Respondent 2 lyfter 

nedan fram att det finns andra kroppsideal faktorer som påverkar. 
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…. det skulle vara i början i sådana fall det är en idrott där man syns väldigt mycket i 

kropp då vi simmar i baddräkt eller badbyxor så är man ju liksom lite rundare i 

formerna så han man kanske lite svårare att visa sig, sen när man har väl börjat så tror 

jag inte kroppsidealet spelar någon roll. Att de blir bekväma i skinnet och tänker inte 

allt för mycket på det. Det är inget man går att frågar, tänkte tanken nu men jag vet 

faktiskt inte, bra sport för de som är lite rundar ”man flyter” ja men de är en bra idrott, 

andra kanske är svårare om man är lite överviktig, simning är ju en bra sport enda är ju 

att man visar sig lite mer, man kan inte gömma sig bakom kläder, 

lagkamrater          (respondent 2)  

 

Elitsatsning som bakomliggande faktor 
Respondenterna lyfter fram att elitsatsning kan vara en bakomliggande faktor till att som atlet 

utveckla en form av ätstörning, då det blir så pass tävlingsinriktat fokus. Respondent (6) 

menar på att detta har hänt i hans förening med en atlet som har elitsatsat och menar på att det 

kan vara den bakomliggande faktor, då desto mindre en väger ju snabbare kan hen spring 

vilket ger ett bättre resultat i slutändan. Citatet nedan lyfter respondent (6) fram ett exempel 

till detta, då den personen har valt att vara öppen med sin ätstörning. 

 

….Om man pratar ätstörningar så finns det ju absolut. Där har vi en tjej i klubben som 

varit ganska öppen med. Hon har ju haft ätstörningar ordentligt. Men hon elitsatsar ju. 

När man inser att det går fortare att springa desto mindre man väger då börjar man 

vara lite fel ute. Så absolut. I våran grupp har vi klarat oss undan det i allafall. Jag vet 

äldre grupper, så har det funnits ätstörningar absolut. Men då är det mest bland 

elitsatsningar. (Respondent 6) 

 

 

Vilka faktorer kan tränaren inte påverka för att motverka avhopp inom 

idrott?   
De teman och kategorier som framkommit under frågeställningen vilka faktorer tränaren inte 

kan påverka för att motverka avhopp inom idrott är Föräldrar och familjens påverkan med 

kategorierna föräldrarnas medverkan på idrottslig aktivitet och Föräldrarnas engagemang. 

Även temat inaktivitet passar in här med kategorien det fysiska välmåendet.  

 

 

Föräldrar och familjens påverkan 

Föräldrarnas medverkan på idrottslig aktivitet 

När ungdomarna är yngre och precis börjat med sporten så kan det vara läskigt då det är nya 

ansikten och en ny miljö, därför kan det vara bra att försöka få föräldrarna aktiva i 

ungdomarnas idrottsaktivitet som citatet nedan tar upp hur föräldrarna medverkar i deras 

träning i tidig ålder.  
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…..Nu har vi inte så mycket behov av föräldrar men när de är mindre, barnen så har vi 

behov att dem står kanske ute i skogen någonstans och hjälper dem då så att de inte 

springer helt fel jag menar 2 tränare och så 15 barn som inte. Vi har ju sprungit ut 

några gånger i skogen och letat efter barn. Inte att de kommit bort, kommit bort men 

att de varit ute ganska länge. Så där försökte vi i början få med föräldrarna så att de 

kunde stå någonstans ute i skogen och börja bygga. (Respondent 6) 

 

Föräldrarnas engagemang 

Tränarna menar på att föräldrarnas engagemang är en viktig faktor till att ungdomarna kan 

fortsätta med sitt idrottsutövande upp till en viss ålder. I citatet nedan nämner respondent 2 ett 

par faktorer som gör att ungdomarna kan fortsätta med sitt idrottsutövande och föräldrarnas 

vikt av att stötta deras barn. 

 

 …..Föräldrarna har en jättestor roll, det är ju de som styr det egentligen mest i den 

åldern jag har där 10-12,13 det är ju de som kör barnet till träningen, nu är det dags att 

träna, de är ju de som kanske gör att barnet inte kan komma till träningen, sen är det ju 

allt med mat och kost och sånt det är ju föräldrarna som köper hem maten som gör att 

simmarna orkar att träna. Så de har en jätte stor roll, både positivt och negativt sen 

också med att motivera simmarna. (Respondent 2) 

 

Inaktivitet  

Det fysiska välmåendet   

Majoriteten av respondenterna lyfter fram att det är tråkigt att atleterna slutar idrotta. Detta då 

detta ökar risken för att man ska bli inaktiv om idrotten varit något som gjort att de hållit 

igång kroppen. Samt att detta leder till att de blir passiva och stillasittande. Respondent 5 

lyfter nedan fram hur viktigt det är med dels den sociala gemenskapen men även att hålla 

igång kroppen.  

 

 

 …. Ja, oja. Ungdomar och alla människor är i behov av en social gemenskap. Vi är 

flockdjur och mår bra av det. Vi har också med oss från stenåldern att vi måste röra på 

oss, vi måste ha fysisk aktivitet. Det finns där och är det så att man slutar och blir mer 

passiv. Alltså rör sig mindre då är det negativt. Om det är så att friidrotten har varit ett 

sätt att hålla igång kroppen. (respondent 5)  

 

Har de föreningar som tränarna arbetar inom en plan för hur de skall 

främja livslångt idrottande?  
De teman och kategorier som framkommit av frågeställningen om tränarnas förening har 

någon plan för att minska avhopp inom föreningsidrotten är, Handlingsplan med kategorierna 

livslångt idrottande och handlingsplanens påverkan.  
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Handlingsplan 

Livslångt idrottande 

En av respondenterna lyfter att de har ingen specifik plan dock så går de ut med att simning är 

för alla. Det menar på då att alla skall kunna utöva sporten så länge som möjligt. citat nedan 

av respondent (2). 

 

….Nä det har man inte, det man går ut med är ju simning för alla det är väl det man 

försöker jobba för allt från man är 2 till 100 år man skall ge möjlighet till alla som vill 

simma, ett livslångt utövande så det är väl det. (Respondent 2) 

 

Detta lyfter ju RFs strategi 2025 som tar upp att den svenska idrottsrörelsen skall 

vidareutveckla verksamheten så barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta/vara aktiv i en 

förening under hela livet, (Riksidrottsförbundet, 2019). 

 

Handlingsplanens påverkan 

Respondenterna nämner att de har en handlingsplan dock så innefattar inte alla 

handlingsplanerna en strategi för att minska avhopp inom deras förening. Respondent (4) 

nämner att de har en plan dock så anser han att den är för mjuk i början och detta leder sedan 

till att när de kommer upp till en viss ålder så går den från mjuk till väldigt hård. Vilket kan 

ha en motverkande effekt istället för att stegvis öka kraven successivt, så blir det att den 

ställer väldigt snabbt krav på utövarna från att inte ha ställt några krav alls innan.  

 

… Den är väldigt snäll i början sen går den upp och ställer väldigt snabbt krav och det 

tycker jag, det är inte möjligt att fortsätta så de tycker anfall är roligt och försvar är 

tråkigt den är ju, försöker vi komma bort från. Det finns ju väldigt många som 

prioriterar match situationen som vill spela match och de tycker inte det är lika roligt 

att träna sen finns det andra som tycker det är läskigt med match som vill mest träna. 

(Respondent 4)  

 

 

 

 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Trovärdighet 

För att stärka trovärdigheten i denna studie så genomfördes en pilotintervju innan vi valde att 

skicka ut förfrågningar till olika idrottsföreningar, intervjuerna genomfördes i småstäder med 

aktiva tränare. För att säkerställa att intervjufrågorna gick att använda i det syfte vi ville 

undersöka. Frågorna under intervjuerna ställdes i samma ordning som visas i bilagorna detta 
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för att underlätta transkriberingen och att säkerställa att samma frågor ställdes under varje 

intervju. Rutiner har varit en stor del av arbetet för att säkerställa att tidsschemat följdes och 

att vi var klara med vissa delar av arbetet när det behövdes.  

 

Analysen har bearbetats noggrant och utvärderats av handledaren, analysen är sedan upplagd 

av författarna på ett visst sätt vilket är svårt att undvika dock att författarna kommer från två 

olika inriktningar (SC & HP) så har det hjälpt att göra analysen så rättvis som möjligt. Detta 

för att de två inriktningarna ger en bredare perspektiv där hälsopromotion (HP) ger en bredare 

förståelse kring hälsoaspekterna kring ämnet och sports coaching (SC) ger en bredare aspekt 

kring tränarrollen och den idrottsliga utvecklingen. Något som också stärker analysen är att 

båda författarna har en bakgrund inom föreningsidrotten både som utövare och en som varit 

tränare. En överanalysering av respondenternas ord har försökts undvikas då vi vill få fram 

det deltagarna säger så mycket som möjligt, för att beskriva resultatet så nära det 

respondenterna säger istället för att beskriva en tolkning av vad vi tror de egentligen menar.  

 

Styrkor och svagheter 

Då en kvalitativ intervjustudie i vår studies fall innefattar öppna frågor är detta ett bra sätt för 

respondenterna att själva få tänka efter. På det sättet också kunna utforma sina svar som de 

själva vill. Detta bidrar till att respondenterna känner sig bekväma och på det sättet stärks 

individens autonomi, det vill säga deras självbestämmande (Kristensson, 2014). Svaren som 

respondenterna kom fram till dömdes inte heller av oss som intervjuade utan vi höll oss 

neutrala vilket också stärker trovärdigheten.  

 

En kvalitativ intervjustudie är även bra eftersom man inte är låst vid att frågorna vinklas på ett 

särskilt sätt som det är vid en enkätstudie. Detta eftersom man här i efterhand inte kan ändra 

de frågor som man har skickat ut.  

 

Svagheter med att använda sig av öppna intervjufrågor är att då frågorna är så pass 

öppna,  kan detta göra att respondenterna inte riktigt förstår frågan och svävar iväg. Detta kan 

då göra att svaret på frågan blir lång. Vilket bidrar till att man då inte riktigt förstår om 

respondenten svarat på det som var innebörden i frågan eller inte. Detta påverkar också när 

man ska transkribera intervjuerna då detta gör att denna process tar mycket längre tid. Detta 

var något som vi märkte när vi framförallt transkriberade intervjuerna. Vi insåg då att 

respondenterna inte alltid svarade på frågan utan helt enkelt svävade iväg. Hur frågorna är 

formulerade kan även bidra till att respondenterna inte helt heller förstår hur de ska svara på 

frågan vilket också kan bidra till misstolkningar. Detta märktes också av under 

intervjutillfällena i denna studie.  

 

Resultatdiskussion 

Vilka faktorer menar tränare på gör att barn slutar med idrotten? 

De största faktorerna vi kunde se här var att ungdomarna valde att prioritera annat, iallafall 

när de kommer upp på gymnasienivå. Då studier oftast sker på annan ort än där de är 

uppväxta, detta menade tränarna på kan påverka deras belut om att stanna kvar i 

idrottsföreningen. Medans i tidig ålder så var en faktor att övergången från lekfylld 

idrottsträning till att det läggs mer fokus på repetition av övningar och att ungdomarna tycker 
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att det blir tråkigt och för ensidigt i deras idrottsutövande är en stor faktor till varför de väljer 

att sluta. Som Andersson (2020) lyfter fram är att den inre motivationen är av stor betydelse 

för ifall ungdomarna väljer att fortsätta idrotta eller sluta, vilket lyfts fram av respondenterna 

där de menar då att ifall de inte har motivationen till sporten och tycker det inte är roligt 

längre så ökar chansen att de inte dyker upp på träningarna i framtiden.  

 

Vilka faktorer kan tränaren påverka för att motverka avhopp inom idrott? 

Den största faktorn som kom fram här var tränarens roll och hur mycket den spelar in för att  

motverka avhopp. Utifrån resultatet kom det nämligen fram att man som tränare bör fokusera 

på att kontinuerligt göra träningarna roliga för barnen så att de gillar en som tränare. Även att 

man som tränare hela tiden bör utveckla sitt ledarskap så att det blir bättre. Detta kan kopplas 

till Andersson (2020) då man här styrker just att man som ledare bör bidra med ett socialt 

klimatet. Detta sociala klimat har nämligen en direkt påverkan på spelarnas välmående och 

kvaliteten i deras idrottsliga prestationer och engagemang. Exempel som ledaren då 

kan  påverka idrottaren med är spelarnas moraliska omdöme, handlingar och karaktär, deras 

attityder till rent spel och god sportanda, det moraliska klimatet, motivationsklimatet, match 

och lagbeteenden, lagets identitet, spelarnas känslor och välbefinnande samt samhörighet och 

handlingsmöjligheter. 

 

Vilka faktorer kan tränaren inte påverka för att motverka avhopp inom idrott?  

Den största faktorn vi kunde se här och som också kom fram ifrån alla respondenter var 

föräldrarnas roll i idrotten och hur mycket den betyder. Den är viktig för att idrottarna ska 

stanna kvar i idrotten och om de inte är tillräckligt engagerade i sina barn och ungdomars 

idrotter så ökar risken att många hoppar av. Detta kan man även se utifrån den tidigare 

forskningen då enligt Oarmby (2016) visar på hur viktig föräldrarnas roll är då de har en stor 

inverkan på ungdomars idrottsengagemang. Föräldrarna är nämligen nyckeln till den sociala 

institutionen och är avgörande för barnens socialisations aktiviteter som då till exempel kan 

vara sport. Denna faktor ansåg vi inte var något som tränarna kunde påverka särskilt mycket 

då man som tränare inte kan tvinga föräldrarna att engagera sig i sina barns idrott utan man 

måste själv vilja. Det är klart att man som tränarna kan peppa föräldrarna till att vara med, 

delta och stötta sina barn men det är i slutändan föräldrarna själva som måste vilja engagera 

sig.  

 

Har de föreningar som tränarna arbetar inom en plan för hur de skall främja livslångt 

idrottande? 

Resultatet i denna studie visade på att föreningarna som tränarna är aktiva inom inte har 

någon plan för att motverka att ungdomar väljer att sluta med idrotten. Dock så nämner 

Respondent (2) att föreningen uppmuntrar livslångt idrottande för alla, vilket ingår i 

riksidrottsförbundets strategi 2025. Dock inte att föreningen aktivt jobbar med strategi 2025, 

medans respondent (1) lyfter fram att det har varit på tal i styrelsen om att starta upp ett arbete 

för att minska att ungdomarna slutar dock att det inte har blivit av i slutändan.  

 

Slutsatser och implikationer 

Slutligen kan man konstatera att det resultatet vi fått fram belyser den forskningen vi fått fram 

i bakgrunden under de tre huvudämnena vi hade. Nämligen avhopp från ungdomsidrotten, 
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tränarens roll i ungdomsidrotten samt vad barn och ungdomar anser är roligt med idrott. Det 

vi har fått fram är för att behålla ungdomarna inom idrotten så kan inte träningarna vara för 

ensidiga utan det bör finnas en variation i repertoaren som tränarna besitter, detta för att enligt 

tränarna är det en stor faktor till varför ungdomarna väljer att hoppa av föreningsidrotten. 

Genom att hela tiden utbilda tränare hur man ska vara mot sina atleter kommer att påverka 

deras vilja att stanna kvar. Det är nämligen viktigt att som tränare inte blir för bekväm i sin 

roll utan att man hela tiden utvecklar sin förmåga som tränare. Detta då det kommer in nya 

individer i idrotten vilket gör att tränaren behöver se till individens förutsättningar och 

anpassa därefter. Det här med att tränaren ska se till individens förutsättningar för att barn och 

ungdomar ska stanna kvar i idrotten, var något som kom fram ifrån tränarnas svar i vårt 

resultat. Ett exempel på någon form av utbildning som tränare skulle kunna ha är en 

utbildning om hur tränare motiverar de aktiva inom idrotten, då respondenterna lyfter fram att 

den idrottsliga motivationen minskar när andra saker behöver prioriteras.  

 

Det som framkommit är att hoppet när atleterna går från ungdom till nästa steg i de 

individuella idrottsförbunden verkar vara för stor. Utifrån detta så skulle förbunden kunna 

minska avstånden som finns i övergången från ungdom till junior till senior. Detta genom att 

ökningen av svårighet inom idrotten gradvis ökar som en trappa istället för att försöka klättra 

över en vägg när atleterna kommer till en viss ålder. Detta då tränarna lyfte fram att den 

svårighetsgrad som framkommer vid en viss ålder är alldeles för stor om de jämför med 

tidigare krav som ställs på atleterna. En annan aspekt som bör tas i beaktning är att 

lägga  fokuset på individens egna personliga utveckling istället för att fokusera på lagets eller 

gruppens utveckling.   

 

Tränarnas synpunkter lyfter utifrån den tidigare litteratur upp varför barn och ungdomar väljer 

att hoppa av. Van Tuyckom (2016) lyfter fram att tidsbrist är en stor anledning till varför barn 

och ungdomar väljer att hoppa av, tränarna menar på att skolan och andra fritidsintressen 

prioriteras över träningarna. Utifrån detta så kan vi se att där inte finns tillräckligt med tid för 

barnen och ungdomarna att fortsätta idrotta för att andra aktiviteter prioriteras, så som studier 

och det sociala som att umgås med vänner. Ett sätt att åtgärda att barn och ungdomar väljer att 

prioritera bort idrotten för skolan skulle dels kunna vara att som tränare förklara för de som 

idrottar hur viktig idrotten är för hälsans skull. På detta sättet lyfter tränarna fram de fördelar 

som finns med att idrotta. Förhoppningsvis kan detta öka atleternas deltagande inom idrotten. 

En annan aspekt som bör lyftas fram är att i dagens samhälle får de flesta alldeles för mycket 

uppgifter att göra efter skoldagen. Detta leder till att många barn och ungdomar tvingas 

prioritera bort sina fritidsintressen vilket gör att de utan att de kanske vill, tvingas sluta med 

idrotten. Det bör finnas någon form av balans där det är mer fokus på att när ungdomarna är i 

skolan så studerar de och när de kommer hem så är det fokus på de fritidsintressena som de 

har som då till exempel kan vara idrotten.  

 

 

Det som även går att lyfta fram är att pågrund av att den skala vi genomförde studien på var 

väldigt liten. Bör det i framtiden undersökas på en större skala även ifall vi fick en mättnad på 

den skala vi använt oss av. Detta för att kunna se om man får liknande svar på fler deltagare. 

Hade varit intressant att se om det hade blivit en mättnad på samma sätt om vi hade intervjuat 

fler och även då kvinnliga tränare, detta då alla våra deltagare i detta fallet var män. Eftersom 
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alla våra respondenter var män kan detta nämligen ha påverkat svaren vi fick på 

intervjufrågorna som ställdes till respondenterna. Något annat som kan vara värt att undersöka 

för framtida studier för att få en djupare innebörd är att man skulle kunna jämföras tränarnas 

och atleternas syn på varför de valde att sluta med idrotten. Det hade varit intressant att se hur 

tränarnas svar kan jämföras med deras tidigare atleter för att se ifall det skiljer sig i deras syn 

på anledningen bakom avhoppet. I framtida studier så skulle det också vara intressant att se de 

olika synerna på avhopp och ifall de skiljer sig mellan manliga och kvinnliga tränare inom 

föreningsidrotten.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1- Intervjufrågor:  

 

Avhopps problematiken inom idrotten: 

• Vad tror du är de största orsakerna till att ungdomar hoppar av inom er idrott? 

Följdfråga: Om inte, varför tror du att de inte hoppar av?  

• Om de hoppar av, i vilken ålder ungefär brukar de hoppa av?  

• Kan du se någon gemensamt till varför de hoppar av?  

Följdfråga: Vad tror du det beror på?  

•  Finns det något gemensamt till de som väljer att stanna kvar inom idrotten? 

Följdfråga: En sak man sett i forskning är det här med kroppsidealet, vad tänker du 

kring detta? 

 

Tränarens och föreningens roll i att barn/ungdomar hoppar av: 

• Hur ser du som tränare på att ungdomar väljer att sluta med idrotten? 

Följdfråga: Vad tror du om tränarens roll i samband med avhopp? 

• Vad tror du att du som tränare kan göra för att motverka avhopp inom din förening? 

• Vad finns där för nackdelar respektive fördelar med att idrottarna väljer att hoppa av? 

Följdfråga: Menar du i ditt perspektiv, utifrån ungdomars perspektiv, föreningen?  

• Hur skulle du säga att miljön överlag ser ut inom din idrott kopplat till avhopp?  

• Vet du som tränare ifall föreningen har någon plan för att minska risken för att 

ungdomarna slutar med idrotten? i t.ex. stadgarna.  

Följdfråga: Vad lägger ni som förening fokus på? T.ex att ungdomarna deltar i 

aktiviteterna eller är det fokus på tävlingsaspektern?  

 

Vad barn tycker är roligt inom idrotten:  

• Vilka aspekter har ni sett att ungdomar främst tycker är roligt och minst roliga inom 

idrotten?  

• Vad ser du som tränare på föräldrarnas roll?  

•  Har du något mer att tillägga?  
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Bilaga 2: Samtyckesblankett  
Syn på avhopp inom ungdomsidrotten - utifrån ett tränarperspektiv 

  

Den intervjuade blir tillfrågad om att ställa upp i ett kandidatarbete som handlar om hur tränare 

inom ungdomsidrotten ser på avhopp inom deras respektive idrottsgren. Du tillfrågas just för 

att du är tränare inom ungdomsidrotten och det resultat vi får utav dig ger en grund för vårt 

arbete om hur tränare ser på det som kallas avhopps problematik inom idrotten.  

  

Syftet med studien är att se på avhopp utifrån tränarens perspektiv istället för barnens 

perspektiv, detta på grund av att forskningen utifrån tränarens perspektiv är få. Samt att den 

tidigare forskning som genomförts på avhopp inom idrott har riktat sig kring barnen och visat 

att ca 70% av barn/ungdomar hoppar av i de tidiga tonåren och utifrån detta så vill vi se vad du 

som tränare tänker kring detta område. 

  

Plats för intervju kan antingen genomföras via zoom, där vi då skickar ut en länk eller på plats 

vald av den intervjuade. Vi beräknar att intervjun tar mellan 30 - 60 minuter.  

  

Dina svar som den intervjuade kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga 

obehöriga kommer att kunna ta del av dem. Intervjuerna kommer också att förstöras efter att 

uppsatsen är godkänd.  

  

Resultatet kommer att presenteras i en kandidatuppsats vid Göteborgs universitet som du har 

möjlighet att ta del av. Redovisningen resultatet kommer att ske så att ingen individ kan 

identifieras.  

  

Ditt deltagande i denna studie är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta behöver du inte uppge varför.   

  

Vår handledare heter Pär Rylander 

Vi som är ansvariga för uppsatsen heter Oscar Leo & Hilda Kennemark och vi går sports coaching  

respektive idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.  

  

Mejladresser: oscar.leo@telia.com, hildakennemark@hotmail.com  

  

Oscars telefonnummer: 0761182666  

Hildas telefonnummer: 0705755471 

  

Används telefonnummer ser vi helst att det sker via sms :)  

  

Har du några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss!  

 

 

Samtycke till att deltaga i studien 
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Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. 

Jag får behålla den skriftliga informationen.  

  

___  Jag samtycker till att delta i studien om hur idrottstränare ser på avhopp inom 

ungdomsidrotten. 

  

___  Jag samtycker att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informationen jag 

fått. 

  

Plats/datum 

  

Underskrift 

  

  

Hilda Kennemark & Oscar Leo 

  

Bilaga 3: Våra teman och kategorier  

Gemensamma faktorer  
Tema:  Föräldrarna och familjens påverkan: (aktiva familjer i föreningen,  föräldrarnas påverkan 

x3, familjeförening, familjen, föräldrarnas engagemang påverkar, föräldrarnas påverkan på ungdomars 

idrottsupplevelse, föräldrars medverkan på idrottslig aktivitet, föräldrar och tränarens engagemang).  

 

 
Tema: motivation och gemenskap: (andra intressen, stanna kvar, kompisar slutar, avhopp beror på 

andra intressen, livslångt idrottande, fritid, utveckling och motivation, motivation x 2, lekfull idrott för 

barnen, barns andra intressen, ambitioner, brett fokus på prestation)  

 

 

 
Tema: skola och studier/Andra prioriteringar: skolan, prioriteringar, skola, utbildning, minskat 

deltagande pågrund av studier, minskat deltagande pågrund av studier). 

 

 

 
Tema: Tränarens påverkan (tränarens glädje påverkan, leda utövarna på ett positivt sätt, fysisk 

prestation, byte av tränare/förening, tränarens påverkan, ledarens kompetens, lika behandlade, hjälp 

och stöd, individuell omsorg). 
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Tema: Kroppsideal (kroppsidealet har ingen negativ påverkan, egen uppfattning om kroppen, 

kroppsbyggnad, ätstörningar inom idrotten) inget kroppsideal specifikt, elitsatsning som 

bakomliggande faktor, utbilda  ungdomarna om vikten om kost)  

 

 

 

Tema: Handlingsplan, (ingen plan för minskning av avhopp, livslångt idrottande, 

föreningens ekonomi (LOK  stöd), handlingsplanens påverkan, handlingsplaner finns inte 

men kurser påverkar) 

 

 

Tema: inaktivitet, (repetition, avhopp beror på andra intressen,  prioriteringar, sluta idrotta, 

prestation, det fysiska välmåendet, repetitiv träning, fritid, avhopp är positivt, slutar idrotten, 

inaktivitet är negativt, barns andra intressen) 
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