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Abstract 

Youth floorball in the county of Jämtland has shown a decreased number of players in the last 

10 years. Floorball, like other sports in Sweden, also drops a lot of players at the age of 15 to 

16 years. Earlier studies in the field have shown that youth team coaches are important for 

young athletes to stay in sports. Aim To highlight factors that have been important for youth 

floorball players to stay in the sport up to senior level, and the importance of the youth team 

coach. Method Qualitative content analysis from semi-structured interviews (n=5) with young 

male senior floorball players (  =21,8 years; sd=1,6 years) from the county of Jämland. The 

respondents have played floorball from youth level to senior level without any break. Results 

Friends and perceived success has been the most important factors for the respondents. A 

friendly climate has been important in the early stage while progress and competition have 

been important in the latter stage of the youth level. A youth team coach is important and 

should be positive and create a positive and friendly climate. In later years the youth team 

coach should be focusing on progress and can therefore be more demanding. Conclusion 

Friends and perceived success has been the most important factors while a youth team coach 

is important. Earlier studies has shown similar results. 

Key words: Coach, Dropout, Youth sports, Importance, Motivation 

 

Sammanfattning 

Ungdomsinnebandyn i Jämtlands län har de senaste 10 åren tappat spelare. Precis som övriga 

idrottsverksamheter i Sverige upplever innebandyn ett tapp av ungdomar vid 15 till 16 års 

ålder. Forskningen pekar mot att en ungdomstränare är av betydelse för att ungdomar ska 

fortsätta med sin idrott. Syfte Belysa betydelsefulla faktorer till att ungdomar fortsatt att spela 

innebandy till seniornivå, samt betydelsen av ungdomstränaren. Metod Kvalitativ manifest 

innehållsanalys utifrån semi-strukturerade intervjuer (n=5) med unga manliga seniorspelare 

(  =21,8 år; sd=1,6 år) från Jämtlands län. Respondenterna hade oavbrutet spelat 

tävlingsinnebandy från ungdomsnivå till seniornivå. Resultat Kompisar och upplevd 

framgång var de viktigaste faktorerna till att respondenterna spelar innebandy idag. I början 

uppskattades en lättsam miljö med mycket lek. Med ökad ålder ökade betydelsen av upplev 

utveckling och tävlingsmomentet blev viktigare. En ungdomstränare är av betydelse och bör 

vara positiv och skapa ett lättsamt klimat i unga år. Under senare delen av ungdomen bör 

ungdomstränaren vara mer auktoritär och ha mer fokus på utveckling. Konklusion Kompisar 

och upplevd framgång är de viktigaste faktorerna samtidigt som ungdomstränaren är av 

betydelse. Tidigare studier har påvisat liknande resultat. 

Nyckelord: Avhopp, Betydelse, Motivation, Tränare, Ungdomsidrott 
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Förord 

Mitt engagemang för innebandyn har i många år varit stort. Efter en dialog med 

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund fanns ett förslag från deras sida att studera 

frågeställningen Vad gör att ungdomar fortsätter med idrott? istället för den tidigare vanliga 

frågeställningen Varför slutar ungdomar med idrott? 

Med förslaget från Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och mitt intresse för innebandyn blev 

uppsatsämnet en självklarhet. Framförallt då mitt engagemang inom innebandyn i Jämtlands 

län fått mig att inse den negativa trend idrotten haft i länet under det senaste decenniet. Lagen 

har det svårt att bara få ihop tillräckligt många spelare för att starta ett lag. 

Min förhoppning med uppsatsen är att uppmärksamma frågeställningen och problemet i länet 

genom att lyfta upp ämnet för debatt. 

Slutligen vill jag även passa på att tacka alla som medverkat och gjort denna uppsats möjlig. 

Tack! 

 

Andreas Tano Bask, Maj 2014 
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Inledning 

Innebandyn är idag en av Sveriges största motionsidrotter (Riksidrottsförbundet, 2012a; 

Sveriges Radio, 2014) och har alltid haft ett starkt fäste bland barn och ungdomar (Ljunggren, 

2013). Även om ungdomsinnebandyn fortfarande är stor i Sverige så upplever idrotten idag en 

avtagande trend gällande antalet tävlingsspelare (Svenska Innebandyförbundet, 2014a). Från 

Innebandyns daliga administrativsystem (IDA) framgår det att denna trend inte minst är tydlig 

i Jämtlands län där antalet spelare de senaste 10 åren minskat kraftigt (Svenska 

Innebandyförbundet, 2014c). 

Antalet aktiva ungdomar inom organiserad tävlingsidrott minskar vid 15 till 16 års ålder 

(Riksidrottsförbundet, 2011; Riksidrottsförbundet, 2012a). I en ungdomsbarometer gjord 

2012 uppgav omkring 40 % av ungdomarna mellan 15 och 16 år att de slutat att idrotta 

samma år med de främsta anledningarna att de tröttnat på idrotten (~45 %) och att det tog för 

mycket tid (~30 %) (Riksidrottsförbundet, 2012b). Franzen & Peterson (2004) rapporterade att 

flickor och pojkar mellan 13 och 15 år ofta slutade att spela fotboll om de saknade kompisar, 

tyckte tränaren var för kontrollerande eller inte blev uttagen till zonlägret (läger för de mest 

framstående spelarna i varje lag). Även innebandyn upplever en tydlig minskning av 

ungdomar vid 16 års ålder (Thedin Jakobsson & Engström, 2008). 

De senaste åren har Riksidrottsförbundet börjat publicera rapporter som försöker ta reda på 

vad som gör att ungdomar fortsätter att idrotta. I en studie av Thedin Jakobsson & Engström 

(2008) intervjuades 18 flickor och pojkar mellan 16 till 18 år om vad som gjort att de fortsatt 

inom sina respektive idrotter. Det som främst uppgavs var att det var roligt, att de utvecklade 

en färdighet, de utmanades i att klara saker de tidigare inte klarat av samt att de fick vara med 

i en verksamhet med människor som delade samma intressen. I en studie av Thedin Jakobsson 

(2013) gjordes återigen 18 intervjuer med ungdomar (15-19 år) för att ta reda på vad som 

gjort att de fortsatt att idrotta. De främsta faktorerna som uppgavs var tävlingsmomentet, att 

de utvecklats inom idrotten och att de träffat nya vänner. 

I en studie med 16 år gamla ungdomar som tränade simning 14 timmar i veckan konstaterades 

det att de som upplevde sina tränare som kontrollerande och bestämmande hade större 

benägenhet att sluta med simningen (Pelletier, Fortier, Vallerand & Briére, 2001). I ytterligare 

en studie med simtränande ungdomar uppgav de som slutat att deras tränare hade favoriserat 

de bättre simmarna (Fraser-Thomas, Coté & Deakin, 2008). Även sett till herr- och 

daminnebandyspelare från Superligan (Innebandyligans högsta serie) kan negativa effekter 
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uppnås av en kontrollerande tränare i form av ökad grad av utbrändhet och oro (Hassmén, 

Stenling Lundkvist & Linelius Ljungman, 2013). 

Forskning visar att ungdomar fortsatt att idrotta när de upplevt att de utvecklat en färdighet 

och träffat kompisar i en miljö som inte är allt för kontrollerade av tränarna (Fraser-Thomas, 

Coté & Deakin, 2008; Thedin Jakobsson & Engström, 2008; Thedin Jakobsson, 2013; 

Pelletier et al., 2001). Resultaten stöds av den klassiska Self-Determination theory (SDT) där 

behovet av upplevd kompetens, gruppsammanhållning och upplevd självständighet (ej för 

kontrollerande tränare) lyfts som betydelsefulla faktorer för att motivera den aktiva att 

fortsätta idrotta (Ryan & Deci, 2000a; Ryan & Deci, 2000b). I en studie av Calvo et al. (2010) 

fick över 400 ungdomsidrottare fylla i frågeformulär med frågor kring varje del av SDT-

modellen. Slutsatsen var att avhoppare kunde förutspås utifrån detta formulär. 

I ett försök att bryta den avtagande trenden som finns inom ungdomsinnebandyn och få fler 

att stanna inom idrotten så lanserade Svenska Innebandyförbundet för några år sedan Svensk 

Innebandyns Utvecklingsmodell (SIU) (Svenska Innebandyförbundet, 2014b). Modellen 

fokuserar framförallt på individuell utveckling och upplevelsen av individuell framgång, 

faktorer bland annat Thedin Jakobsson & Engström (2008) och Thedin Jakobsson (2013) 

nämner som betydelsefulla för ökad motivation. 

Tidigare forskning om vad som gjort att ungdomar fortsatt inom idrotten och 

ungdomstränarens betydelse finns. Till dagens datum finns dock få liknande studier inom 

innebandyn. 

Syftet med studien var att genom intervjuer belysa de faktorer som haft betydelse för att 

ungdomar fortsatt att spela innebandy till seniornivå samt betydelsen av ungdomstränaren. 
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Metod 

Metoden som använts i denna studie är kvalitativ manifest innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004) utifrån transkriberade semi-strukturerade intervjuer (Hassmén & Hassmén, 

2008). Respondenterna har valts genom ett handplockat urval (Hassmén & Hassmén, 2008) 

och inkluderingskriterierna enligt Tabell 1. 

Tabell 1. Inkluderingskriterier för respondenterna. 
Inkluderingskriterier 

1. Män 18-25 år 

2. Spelat innebandy oavbrutet från ungdomsnivå till seniornivå 

3. Tillhör en seniortrupp i Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund 

 

Respondenter 

Fem innebandyspelare (  =21,8 år; sd=1,6 år) från tre föreningar tillhörande två 

divisionsnivåer inom Jämtland/Härjedalens Innebandyförbund deltog i studien. 

Respondenterna hade i genomsnitt spelat tävlingsinnebandy i 11,6 år (sd= 3,2 år) och på 

seniornivå i 5,8 år (sd= 2,2 år). 

Studiedesign 

Samtliga klubbar gav ett muntligt godkännande, medan alla respondenter gav ett skriftligt 

godkännande, till deltagandet i studien. Respondenterna informerades två gånger om studiens 

syfte, upplägg och etiska aspekter. Första gången informerades respondenterna vid förfrågan 

om medverkan och andra gången i samband med intervjun (då även ett skriftligt medgivande 

fylldes i). De semi-strukturerade intervjuerna genomfördes enskilt med stöd av en 

intervjumall (Bilaga 1). Frågorna delades upp mellan tiden innan 15 år och tiden efter 15 år då 

det visat sig att omkring denna ålder finns en brytpunkt för fortsatt idrottande 

(Riksidrottsförbundet, 2011; Riksidrottsförbundet, 2012a; Thedin Jakobsson & Engström, 

2008). Intervjuerna spelades in med diktafon och mobiltelefon och varade 30-45 minuter. En 

avidentifierad transkribering skedde direkt efter intervjutillfällets slut. En provintervju 

genomfördes för att optimera intervjumallen. Provintervjun ingår inte i resultatet av 

uppsatsen. 

Innehållsanalys 

Intervjuerna lästes igenom flera gånger för att få en känsla för innehållet. Därefter 

genomfördes innehållsanalysen enligt Graneheim & Lundman (2004)  
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1) All text kring syftet fördes samman. 

2) Texten kortades ned i meningsbärande enheter. 

3) Den viktigaste texten koncentrerades och kodades. 

Validitet och reliabilitet 

Validiteten och reliabiliteten för metoden kvalitativ manifest innehållsanalys bedöms utifrån 

hela studieförloppet, där intervjuerna, transkriberingen och innehållsanalysen är känsligast 

(Kvale & Brickman, 2009). Innehållet kan exempelvis många gånger tolkas på olika sätt 

(Graneheim & Lundman, 2004) och kategorier kan lätt skapas utifrån förväntade svar 

(Burnard, 1991). 

Reliabiliteten är känsligt vid transkriberingen. Det beror på den subjektiva bedömningen hur 

exempelvis intervjuerna ska tolkas gällande kroppsspråk eller otydligt tal från respondenten 

(Hassmén & Hassmén, 2008; Kondracki, Wellman, & Amundson, 2002; Kvale & Brickman, 

2009). Hög validitet uppnås om frågorna är riktade mot syftet och respondenterna är valda 

utifrån den målgrupp som är tänkt att studeras (Kvale & Brickman, 2009). 

Även om frågetecken finns gällande både reliabilitet och validitet så anses kvalitativ manifest 

innehållsanalys både reliabel och valid om arbetet utförs konsekvent (Kondracki, Wellman, & 

Amundson, 2002). Kvale & Brickman (2009) anser exempelvis att riktade frågor, speglingar, 

kroppsspråk eller tonläge inte är något problem vid intervjuer om du är medveten om detta. 

Validiteten och reliabiliteten bör därmed kunna antas som god i studien. 

Etiska överväganden 

Respondenterna informerades om att de kunde avbryta studien när som helst utan att ange 

något skäl. De informerades även om sin anonymitet. Studien använde ett etiskt 

förhållningssätt utifrån forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2014). 
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Resultat 

Resultatdelen består av två huvudteman: 3.1 Betydelsefulla faktorer till att respondenterna 

börjat och fortsatt att spela innebandy och 3.2 Ungdomstränarens betydelse till att 

respondenterna fortsatt att spela innebandy. 

Betydelsefulla faktorer till att respondenterna börjat och fortsatt spela innebandy 

Tabell 2 summerar de mest betydelsefulla faktorerna till att respondenterna börjat och fortsatt 

spela innebandy upp till seniornivå. Kategoriseringen av faktorerna visas i Tabell 3 (Bilaga 2). 

Tabell 2. Antalet respondenter som nämnt faktorerna som betydelsefull. Faktorn anses som betydelsefull om 

minst tre av fem respondenter nämnt denna under ungdomstiden. Börjat: börjat spela innebandy. Innan 15: 

fortsatt spela till 15 år. Efter 15: fortsatt spela innebandy från 15 år. Ospecifikt: spelat från början till idag, eller 

ospecificerad tidsperiod. 

 

Faktor Period 

  

Börjat Innan 15 Efter 15 Ospecifik 

Skolan 4 
  

 

Kompisar 3 3 1 3 

Lägre krav 
 

3 
 

 

Upplevd framgång 
 

3 4 1 

Tävling 
  

4 2 

Fysisk aktivitet 1 1 1  

Föräldrar 2 
 

1 2 

Tränaren 
 

1 1 1 

Kompisar är den faktor som anses ha haft den största betydelsen för att respondenterna 

fortfarande spelar innebandy. 

”Om man ska se till hela tiden så är det nog ändå kompisar. För som sagt den här starka motivationen 

av att det har gått bra, den har inte funnits där hela tiden, men det har alltid funnits en viss del av det 

här ... att jag har väl sökt mig till dom som spelat innebandy”. [Försöksperson 2] 

”När jag haft som roligast så har det handlat mycket om klimatet, att det var kanske inte att vinna 

matcherna, utan det var... men att känna att man kan vara sig själv på träningarna och känna att man 

har många kompisar”. [Fp 5] 

Faktorn Kompisar har inte bara varit viktig för att respondenterna fortsatt att spela innebandy, 

utan den har också varit en av de viktigaste faktorerna till att de började överhuvudtaget. 

”Jag hade en klasskompis vars farsa var tränare för laget... så jag tror att jag följde med och testade 

innebandy då … Jag tror att faktorn till att jag följde med nog bara var för att hänga med kompisen.”. 

[Fp 1] 
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Tillsammans med Kompisar har även Skolan varit en avgörande faktor för att flertalet av 

respondenterna började spela innebandy. 

”Det var att man alltid spela kom jag ihåg, på skolan... på rasterna så spelade man innebandy, och det 

var väl egentligen då jag spelade för första gångerna”. [Fp 2] 

”Annars spelade man mycket innebandy, eller utebandy på rasterna helt enkelt. Så man fick väl upp 

ögonen för sporten redan då... ja, andra sporter som basket och... ja men ishockey och sånt... det körde 

vi inte på rasterna på skolan, så det fanns liksom inte”. [Fp 5] 

När respondenterna väl börjat med innebandy är det tydligt att förutom Kompisar så har 

Upplevd framgång varit den mest betydelsefulla faktorn, oavsett om det varit precis när 

respondenten började spela innebandy. 

”Jag började ledsna lite på hockeyn… det kan ha att göra med att det gick lite sämre i hockeyn och 

så… jag var mer framgångsrik i bandyn snabbare tror jag, så jag tyckte det var roligt på det viset, jag 

vart mer stimulerad på innebandyn”. [Fp 1] 

”... så var jag väl lite duktigare på det [innebandy] tyckte jag, än hockeyn”. [Fp 4] 

Eller precis i slutet av ungdomsinnebandyn. 

”Det hade nog mycket med att göra när jag blev uttagen i P15 distriktslaget. Samma år, det var nån 

målvakt som skadade sig i P17 laget... så då fick jag åka med dom som var två år äldre också... på 

deras distriktslags-SM. Det förstärkte väl ännu mer att… jag hade väl drömmar om att få spela i 

elitserien så småningom”. [Fp 2] 

”Det har väl gått bra jämnt. Det är väl det, framförallt när vi kom trea i SM. Sen rullade allting bara 

på, så då är det skitkul att spela. Klart, hade man hamnat i ett säckgäng som fått stryk hela tiden så 

hade det ju inte varit lika kul. Så det tillför ju det också”. [Fp 3] 

Utöver Upplev framgång och Kompisar verkar det finnas en skillnad mellan vad som varit 

viktigt för respondenternas innebandyspelande innan och efter 15 års ålder. Till 15 år verkar 

leken och faktorn Lägre krav varit av betydelse. 

”Det känns som det är mindre krav i innebandyn mot om man jämför med hockeyn. Jag slutade vid 13 

att spela hockey och redan då hade vi sommarträningar. Jag tror att innebandyn är mer... det är mer 

gemenskap att man ska ha kul istället för att satsa för att bli proffs tidigt tror jag. Så jag tror mycket... i 

alla fall för min egna personliga del att... det är lite mer, ja nu drar vi och spelar bandy. Istället för att 

dra och träna”. [Fp 1] 

”Nu är det roligare när det går bra. Förut sket man nästan i att det gick lite dåligt. Då var det bara kul 

att springa runt och slå lite på bollen”. [Fp 4] 

Efter 15 år har det varit tydligt att ett mer seriöst förhållningssätt till innebandyn, innefattande 

faktorn Tävling, blivit viktigt för respondenterna. 
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”Jag tror jag satt i nästan ett helt år [bänken i a-laget] för att se och lära och vilja utvecklas liksom. 

Där tror jag nog tävlingsinstinkten slog till, att man verkligen vill ta sig in… och då tror jag också att 

man blir triggad av att prestera bra när du väl får chansen”. [Fp 1] 

”Jag tror nog det kan ha kommit runt 14,15… så jag hade nog spelat i 3-4 år innan man började ha 

större ambitioner än att bara ha roligt”. [Fp 2]  

”Jag skulle säga att just kamratskapen inom laget och tävlingsinstinkten varit det absolut viktigaste”. 

[Fp 5] 

Andra faktorer som nämnts av flertalet respondenter och får ses som betydelsefulla är 

Föräldrar, Fysisk aktivitet och Tränarna. Skillnaden mellan övriga betydelsefulla faktorer 

och dessa är att Föräldrar, Fysisk aktivitet och Tränarna nämnts som viktiga vid olika 

tidpunkter. Faktorn Föräldrar har för vissa respondenter varit en viktig faktor till att de börjat 

spela innebandy, för andra har de varit ett stöd under tiden. 

”Kommer inte ihåg hur gamla vi var, men det var väl så det började. Pappa och en annan kompis, hans 

farsa, de drog igång ett lag. Först var det mest bara vi i klassen, sen vart det även parallellklassen på 

skolan”. [Fp 4] 

”Jag har väl alltid haft stödet hemifrån i allt jag gjort och haft föräldrar som kunnat skjutsa mig på 

träningar och matcher och som har ställt upp för mig. Jag vet väl inte riktigt hur det känns att... ja men 

att inte ha föräldrar som inte riktigt bryr sig om sina intressen. De kan väl också vara en bidragande 

faktor till att jag är intresserad och motiverad fortfarande”. [Fp 5] 

Faktorn Fysisk aktivitet innefattar allt från att en respondent tyckt om att röra på sig och 

därmed börjat spela innebandy. 

”Jag tror egentligen att det var att jag alltid varit ganska fysiskt aktiv, även om det inte var tidigt som 

jag för jag började spela fotboll och innebandy organiserat i ett lag, det var när jag var 11 år. Det 

handlade mycket om att jag bara gillade att röra på mig”. [Fp 2] 

Till att faktorn Fysisk aktivitet för en respondent handlat om att innebandyn ur hälsosynpunkt 

är den roligaste motionsformen. 

”Bak i huvudet… jag vet ju själv, jag vill ju inte sitta hemma och bli rund och så där. Jag vill ju, jag vill 

ju röra på mig. Då var det naturligt att spela innebandy för det var ju skitkul. Det är ju mycket roligare 

att spela innebandy än att gå ut och springa eller inte göra någonting”. [Fp 4] 

Den sista faktorn som ett flertal respondenter ansett vara betydelsefull, men vid olika 

tidpunkter, är Tränaren. Till skillnad mot övriga faktorer så har Tränaren oftare nämnts som 

betydelsefull i negativ bemärkelse, när det handlat om att respondenten valt bort en idrott, än 

att de fortsatt tack vare tränaren.  

”Dom tränarna jag har haft har varit jävligt mån om lagsammanhållningen, och liksom att alla ska gå 

bra ihop … Det har ju varit skitkul jämnt, och vi har alltid varit polare allihop och såna här grejer. Så 
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kommer jag till [en fotbollsklubb] och då var det hierarki, det spelar ingen roll hur bra man var så fick 

man inte spela. Det var ju alltid dom som var äldst och dom… det var ju kompismentalitet alltihop, det 

var ju värdelöst att spela där. Jag fick ju aldrig spela och det var alltid att titta på”. [Fp 3] 

”På innebandyn var det mer... inte samma hårda attityd att man skulle... man blev bänkad om man inte 

hade presterat på en träning. Alla fick vara med. Så på det sättet… tränaren var en jätteviktig kugge i 

det här egentligen… i varför jag lade av med fotbollen och varför jag fortsatte med innebandyn”. [Fp 

5] 

Även om respondenterna med åren uppskattat ett mer seriöst och resultatinriktat 

förhållningssätt ska det betonas att de flesta värderade det sociala och leken, både för att ha 

roligt men också för att utvecklas inom innebandyn. 

”Jag har nog alltid gillat när det blivit lite mer… lite mer stoj och lek. Lite oseriöst och man kanske 

släpper lite på reglerna och man får ha hög klubba... lyfta lite på klubban på motståndarna... då trivs 

jag bäst, på träningarna i alla fall”. [Fp 1]  

”Får man gruppsammanhållningen att sitta så kommer det andra också. Har man kul på träning så gör 

man saker på träning... som man inte är van att göra. Då kommer ju allting annat också. Ja. Så länge 

man har kul så kommer ju det andra jävligt mycket gratis”. [Fp 3] 

Sammanfattning av betydelsefulla faktorer 

Den viktigaste faktorn för de flesta respondenterna har varit Kompisar. Kompisar har varit av 

betydelse både för att respondenterna började spela innebandy till att de fortsatt till idag. I 

övrigt har Skolan varit viktig för att respondenterna började spela och Upplevd framgång för 

att respondenterna fortsatt spela innebandy. Innan 15 års ålder var Låga krav viktigt, efter 15 

års ålder Tävling. Föräldrar, Fysisk aktivitet och Tränaren har i olika stadium varit viktiga för 

respondenterna. 

Ungdomstränarens betydelse till att respondenterna fortsatt att spela innebandy 

Som nämndes i avsnittet ovan har respondenterna ansett att ungdomstränarna har betydelse 

för om man fortsätter inom en idrott. 

”Att ha bra tränare är nog jäkligt viktigt, att bli uppmuntrad och känna engagemang och delaktighet i 

laget liksom”. [Fp 1] 

”Man har känt skillnad när man haft lite olika, dom som varit väldigt engagerade och som man känner 

alltid ansträngt sig mycket och som jobbar mycket på ett positivt sätt, jämfört med dom som krävt mer 

resultat ... Hade man haft nån tränare man haft nån säsong som man inte har trivts med, som bara varit 

väldigt resultatinriktad och så, då har man känt att skulle man haft den personen 1,2 år till så hade man 

nog kunnat slutat... så det har nog betytt ganska mycket egentligen”. [Fp 2] 

Endast en respondent uttrycker att tränaren inte varit av betydelse för det fortsatta 

innebandyspelandet. 
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”Det har inte haft en så himla stor betydelse för mig. Till att börja med i yngre ålder, då är det 

skitsamma vem som var tränare, bara att man drog ihop ett lag och spela”. [Fp 4] 

Ungdomstränarens egenskaper och det klimat tränaren skapar följer de betydelsefulla 

faktorerna som angetts i 3.1 Betydelsefulla faktorer till att respondenterna börjat och fortsatt 

att spela innebandy. I unga år bör en ungdomstränare främst vara positiv och skapa ett 

positivt, uppmuntrande och lekfullt klimat. 

”Han ska visa engagemang och glädje på träningarna tycker jag. Det är viktigt att han har kul med oss 

och kan skratta med oss och kanske kan vara med några träningar... alltså jag tror glädjen är 

viktigast”. [Fp 1] 

”Dom har väl överlag haft en positiv inställning, och varit uppmuntrande, och berättat.. .och fokuserat 

mer på vad man gjort bra än vad man borde göra bättre”. [Fp 2] 

”Oavsett om man haft en usel dag så var det alltid positiv energi från tränarens håll när man kom till 

träningen. Det gjorde att man kunde släppa vardagen lite och bara vara i sin bubbla när man tränade, 

och det var mycket tränaren som bidrog till det”. [Fp 5] 

Vid 15 års ålder har en tränare med mer tekniska och taktiska innebandykunskaper 

uppskattats då respondenterna värderat utveckling högt under denna period. De har därmed 

även uppskattat en mer auktoritär tränare som krävt mer disciplin. 

”Vid 15 års ålder tycker jag han ska ha mer auktoritet... alltså då ska man ändå formas som spelare 

och då tycker jag man ska ha lite krav på sig ... det ska finnas seriositet, för då har du ändå kommit upp 

så pass att då finns det spelsystem, då vill man ändå ha lite mer resultat”. [Fp 1] 

”Jag tycker ju ändå att man ska kunna kräva mer och mer disciplin ju högre upp man kommer. Att man 

kan ställa högre krav på fokus och vad man ska göra, men ändå inte att det är för hårt. Men det ska 

definitivt vara skillnad för om man håller på och flamsar och tramsar när man är 18, 19 och håller på 

och spelar... då kan tränaren ryta till, det tycker jag inte man ska göra när man är 11 år”. [Fp 2] 

”I början när man är yngre så har det ju inte så stor betydelse, då är det bara att leka skulle jag tycka. 

Blir det för strikt då så blir det ju inte så himla kul, då kanske man slutar… senare ålder när man 

kommer ut i divisionerna och så, alltså i division 3 och inte spelar i P16, då är det väl viktigt med 

taktiker. Då vill man väl ha någon som kan innebandy. Som kan sin sport, och inte bara någon som är 

ens farsa”. [Fp 4] 

Vid vilken ålder det är viktigast att ha en bra ungdomstränare tyckte respondenterna var svårt 

att svara på. Resultaten spretade och en respondent kunde inte ge något svar. 

”Jag vet inte om jag kan svara på den frågan riktigt … Det är väl kanske i ung ålder man fångar upp 

intresset på många, så på så sätt, har man en bra tränare i unga åldrar så kanske man fångar upp fler 

till... juniornivå så att säga. Men har man en dålig tränare där betyder det ju inte att man får fler 

tränare till seniornivå... så att... ja, jag är lite kluven till om det finns ett svar till det”. [Fp 5] 

Det intervall som täcks in av flest är dock 13-17 år. 
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”Jag tror ungdomsåren mellan 13 till 17. Då måste man försöka motivera ungdomarna att vilja bli 

bättre att vilja spela vidare. För jag tror att om man har en skittränare och man inte får chansen, eller 

visa vad man vill, då tror jag att många känner att man inte har något förtroende eller trygghet. Då blir 

det nog att man tycker det är tråkigt”. [Fp 1] 

Ett lättsamt klimat och en bra lagsammanhållning är något som varit viktigt för alla 

respondenter under hela ungdomsinnebandyn. För att skapa den miljön delade några 

respondenter med sig av några konkreta tips de själva uppskattat. 

”Vi har haft att om man har haft något utanför planen som man haft problem med så kan man komma 

och prata med tränaren om det också. Att man ska vara öppen med det och inte bara... sluta komma och 

träna, utan i sådana fall berätta varför man inte kommer och tränar så man kan få en förståelse för det, 

varför man slutar, och inte sluta att komma, då tror jag det är lättare att bara sluta komma till slut... än 

om man ger en anledning till att man mår dåligt” [Fp 2] 

”Vi har haft några såna… men ta cykeln och cykla 5 km ut och bara, ja vi är bara laget och gör 

nånting annat än att bara spela fotboll, innebandy och hockey. Men att bara göra vad som helst... vi... 

hade ju en sån här obligatorisk träningsdag och så skulle vi ha med oss badbyxor liksom... jaha, ja, alla 

hade ju med sig badbyxor... vi låser igen omklädningsrummet och slänger in alla fotbollsgrejer och så... 

drar vi och badar. Alla hade cykel, och vi cyklade ju... vad blir det, 1 mil bort, och hade en heldag på 

stranden liksom. Det var ju nice... man gör saker tillsammans som inte har med sporten att göra. Det 

ger så himla mycket”. [Fp 3] 

”Jag tycker själv att man ska gå igenom med laget innan om vad man tycker är okej och inte... på 

träningar och matcher. Dels språket man använder, attityder gentemot motståndarlagen, hur långt man 

vill, ja var man vill komma med laget helt enkelt. Det tycker jag är viktigt att ta innan... ja men innan 

säsongen börjar”. [Fp 5] 

Tabell 4 (Bilaga 2) visar kategoriseringen av temat ungdomstränaren. 

Sammanfattning av ungdomstränarens betydelse 

En ungdomstränare har betydelse för om en ungdomsinnebandyspelare kommer fortsätta 

inom innebandyn. Enligt respondenterna är 13-17 år den viktigaste perioden att ha en bra 

ungdomstränare. I början uppskattar respondenterna en ungdomstränare som är positiv, ser 

alla och skapar en lättsam miljö där det viktigaste är att ha roligt. Högre upp i åldrarna bör 

fokus ligga på utveckling och att ungdomstränaren ställer högre krav och mer disciplin på de 

aktiva. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att genom intervjuer belysa faktorer som varit av betydelse för att 

ungdomar fortsatt att spela innebandy till seniornivå samt vilken betydelse ungdomstränaren 

haft i detta. Det främsta resultatet var att faktorn Kompisar varit viktigast för alla respondenter 

till att de fortsatt att spela innebandy. Skolan var viktig för att respondenterna började spela 

och Upplevd framgång för att respondenterna fortsatte att spela innebandy. Innan 15 års ålder 

var Låga krav viktigt medan Tävling var viktigt efter 15 år. Föräldrar, Fysisk aktivitet och 

Tränaren har i olika stadium varit viktiga för respondenterna. En ungdomstränare har 

betydelse för om en innebandyspelare fortsätter inom innebandyn. Enligt respondenterna är 

13-17 år den viktigaste perioden att ha en bra ungdomstränare. I början uppskattar 

respondenterna en ungdomstränare som är positiv, ser alla och skapar en lättsam miljö där det 

viktigaste är att ha roligt. Högre upp i åldrarna bör fokus ligga på utveckling och 

ungdomstränaren kan ställa högre krav och mer disciplin på de aktiva. 

Resultatdiskussion 

Resultaten stöds av tidigare nämnda studier i uppsatsen (Calvo et al., 2010; Franzen & 

Peterson, 2004; Fraser-Thomas, Coté & Deakin, 2008; Pelletier et & al., 2001; Thedin 

Jakobsson, 2013; Thedin Jakobsson & Engström, 2008) och följer SDT-modellen för ökad 

motivation (Ryan & Deci, 2000a; Ryan & Deci 2000b). Respondenterna har alltså uppfyllt 

kraven för upplevd kompetens, relation till aktiva och upplevd självständighet för att 

motivationen ska öka och därmed viljan att fortsätta. Detta har främst uttryckt sig genom att 

de känt sig bra, eller bättre jämfört med andra idrotter, trivs med sina lagkamrater och tyckt 

att tränarna skapat det klimatet (främst lättsamt) de uppskattat. 

SIU-modellen har som mål att främst anpassa träningsnivån efter individens utveckling och 

uppmuntran till ett livslångt idrottande. Med tanke på att det främsta med modellen är att se 

varje individ och den nivå de befinner sig på kan det, med tanke på resultatet i studien, tänkas 

vara ett beslut i rätt riktning. 

Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ studiedesign medför möjligheten till en djupare analys och anpassade 

följdfrågor efter respondenterna (Wengraf, 2004). En studie i enkätform riskerar både att 

minska svarsfrekvensen och ge ytligare svar (Barriball & While, 1994). Ett flertal av svaren 

respondenterna uppgav hade inte framkommit med enkät då ett flertal svar var till följd av 

följdfrågor och en utveckling av tidigare svar. 
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Målet med studien var inte att generalisera svaren, utan målet var att utifrån ett antal verkliga 

upplevda situationer försöka få en fördjupad kunskap och förståelse för vad som gjort att 

ungdomar fortsatt att spela innebandy till seniornivå. Utifrån detta mål är en kvalitativt 

studiedesign att föredra och fem respondenter kan anses räcka (Kvale & Brickman, 2009). 

Desto fler respondenter med överrensstämmande svar kan förstärka bilden av resultatet, men 

en kvantitativ studie behövs för att kunna generalisera på en större nivå. 

Valet att intervjua respondenter som redan befann sig på seniornivå var för att kunna fråga 

frågor kring hela ungdomsinnebandyn. Eftersom respondenterna redan spelat seniorinnebandy 

i 5 år kan de antas ha mer distans till ungdomstiden än att fråga någon som är mitt i det, eller 

precis i slutet. Svagheten med valet av ålder på respondenterna är att det var länge sedan de 

upplevde det de talade om. Därmed finns en risk att minnet är försämrat och att 

ungdomsinnebandyn ändrats sedan respondenternas tid.  

Studien innefattar endast män. Anledningen är att intervjuer tar tid att transkribera och 

analyseras. Därmed gjorde den korta tidsperioden uppsatsen genomförts på att ett begränsat 

antalet respondenter endast var möjligt. Valet av enbart manliga respondenter gjordes därför 

för att försöka få en så homogen grupp som möjligt. 

Intervjumallen var utformad mot syftet att få fram faktorer och ungdomstränarens betydelse 

för att respondenterna har fortsatt att spela innebandy till seniornivå. Att frågor innan och 

efter 15 år funnits med har berott på tidigare forskning som pekat mot att en brytpunkt för om 

en ungdomsspelare kommer fortsätta inom idrotten finns där (Riksidrottsförbundet 2011). Det 

som har varit svårt med en sådan tänkt brytpunkt är att få en tydlig uppfattning om när vissa 

faktorer varit viktiga. Flertalet respondenter hade svårt att förtydliga vad som hade varit 

viktigt och när. Brytpunkten på 15 år har dock varit ett bra hjälpmedel för att få en bättre 

uppfattning om vad som har varit viktigt för respondenterna i unga, respektive, äldre år. 

Intervjuerna hade fått mer effekt om respondenterna hade fått ta del om vilka frågor, mer 

konkret, som hade kommit. Mindre förvirring och tydligare svar hade då kunnat ges vid 

intervjutillfället. Därmed hade längre svar på frågorna kunnat ges. Tydligare information 

innan hade även underlättat avsnittet om ungdomstränarens betydelse då ett flertal av 

respondenterna hade svårigheter att förstå vad som menades med en tränaregenskap och 

metod, samt att de hade svårt att minnas tillbaka så snabbt. Det känns som om att en bättre 

förberedelsetid för respondenterna hade underlättat intervjutillfället och kunnat ge ännu 
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tydligare och mer uttömmande svar då respondenterna hade hunnit tänka igenom svaren 

innan. 

Två av respondenterna var spelare i den klubb jag själv var involverad i under uppsatsens 

gång. En respondent var flyktigt bekant sedan tidigare. Detta är dock något som inte kan antas 

vara av negativ betydelse då inga frågor om nuvarande situation ställdes. Det kan snarare varit 

en fördel då ett starkare förtroende och vilja att svara på frågorna kan ha funnits. 

Framtida forskning 

Allt fler studier kommer inom ämnet Vad är det som gör att ungdomar fortsätter med idrott 

och allt fler kommer med entydiga svar. I framtida forskning vore det därför intressant att 

studera hur dessa faktorer efterlevs hos föreningarna i landet idag. Hur ser exempelvis arbetet 

i Jämtland, som haft en negativ trend inom ungdomsinnebandyn, ut idag? Följer de resultaten 

från forskningen som presenteras i den här studien, eller är en anledning till den negativa 

trenden att de inte gör det? 

Inom innebandyn har det Svenska Innebandyförbund börjat arbeta med att lansera SIU-

modellen. Modellen bygger på forskningsresultat som går att stärka i denna studie. I framtida 

forskning vore det dock intressant att se hur väl arbetet med modellen faller ut. För även om 

SIU-modellen bygger på forskning så betyder det inte att alla delar i sättet att arbeta på är det 

mest effektiva. Dessutom är modellen till dagens datum ej i full effekt ännu. 

Konklusion 

Kompisar och Upplevd framgång var de viktigaste faktorerna för att respondenterna fortsatt 

att spela innebandy. Respondenterna anser att en ungdomstränare är av stor betydelse och att 

de uppskattar en tränare som är positiv och skapar en lättsam miljö i unga år. I senare delen av 

ungdomen uppskattas en mer auktoritär tränare med mer innebandykunskap för att främja 

utveckling. Tidigare studier har påvisat liknande resultat. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

Intervjuguide till de semi-strukturerade intervjuerna 

 

Frågor 

Faktorer till att spela innebandy 

 Vad gjorde att du började spela innebandy? 

 Om du tänker på hela din innebandykarriär. Har faktorerna för att du fortsatt att spela 

innebandy förändrats något från det att du började spela till idag? 

 15 års ålder är en kritisk ålder vad gäller om ungdomar slutar eller fortsätter med sina 

idrotter. Vad gjorde att du fortsatte att spela innebandy? 

 Har du varit aktiv inom andra idrotter? 

o Vad gjorde att du fortsatte att spela innebandyn? 

 Har du haft några ambitioner med ditt innebandyspelade? 

o Om du tänker på hela din innebandykarriär, har dessa ambitioner förändrats från 

det att du började till idag? 

 

Tränarens/Ledarens betydelse 

 Utifrån de faktorer du tidigare angett till att du spelat och spelar innebandy idag, vilken 

betydelse har dina tränare/ledare haft för dessa faktorer? 

 Vilka egenskaper ska en tränare ha enligt dig för att du ska trivas som bäst med 

innebandyn och tycka det är som roligast? 

o Skiljer sig dessa egenskaper beroende på ålder? 

 Vid vilken ålder är det viktigast att ha en bra tränare? 

 

Avslut 

 Finns det något du skulle vilja tillägga, utöver det som redan sagts, som varit av 

betydelse för att du fortsatt att spela innebandy? 
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Bilaga 2 – Kodning av transkriberingen 

I Tabell 3 anges kodningen av faktorer som varit viktiga för att respondenterna börjat och 

fortsatt att spela innebandy från ungdomsnivå till seniornivå. I Tabell 4 anges kodningen av 

ungdomstränarens betydelse. 

Tabell 3. Kodning av faktorer som gjort att respondenterna börjat och fortsatt spela innebandy upp till 

seniornivå. Fyra teman finns. Faktor till att börja spela innebandy, Faktor till att spela innebandy innan 15 år, 

Faktor till att spela innebandy efter 15 år och Faktor till att spela innebandy (innefattar både innan och efter 15 

år). 
Fp Citat Kondensering Kod Tema 

1 Jag hade en klasskompis vars farsa var 

tränare för laget... så jag tror att jag 

följde med och testade innebandy då. Så 

då körde jag parallellt [läs hockey] ett 

par säsonger, så jag tror att faktorn till att 

jag följde med var nog bara för att hänga 

med kompisen… och sen så spelade man 

ju alltid innebandy på skolan, varenda 

rast… så det blev väl att man tyckte att 

det var roligt helt enkelt. 

En klasskompis pappa var 

tränare. Följde med för att 

testa innebandy. Följde 

med kompisen. Spelade 

innebandy på skolrasterna. 

Kompisar, skolan Faktor till 

att börja 

spela 

innebandy 

1 Det var väl också för att få träning 

liksom. Jag tror jag slutade med hockeyn 

när jag var 13 och då var det rent... alltså 

jag gillar ju att träna och aktivera mig. 

Så jag tror att det var nog... kanske inte 

hälsosynpunkt när man var så där ung, 

men alltså, gemenskap och kompisar 

liksom. Redan då tror jag inte att jag 

spelade för det sportsliga, utan då tror 

jag det var mer för att vara med 

kompisar och att många gjorde det som 

jag umgicks med.  

För att få träning. Jag gillar 

att träna och aktivera mig. 

Då spelade jag inte för det 

sportsliga, utan för 

kompisar och gemenskap.  

Fysiskt aktiv, 

Kompisar 
Faktor till 

att spela 

innebandy 

innan 15 år 

1 I början så tror jag inte att jag tänkte 

spela innebandy för jag är född i en 

hockeyfamilj. Men jag tror det var för att 

många kompisar spela... så ville jag 

testa... testa nått nytt tror jag. För jag 

började ledsna lite på hockeyn… det kan 

ha att göra att det gick lite sämre i 

hockeyn och så… jag var mer 

framgångsrik i bandyn snabbare tror jag, 

så jag tyckte det var roligt på det viset, 

jag vart mer stimulerad på innebandyn. 

Tänkte inte spela 

innebandy, född i en 

hockeyfamilj. Jag tror det 

var för att många kompisar 

spelade och ville testa 

något nytt. |Började ledsna 

på hockeyn. Gick sämre 

och var mer framgångsrik i 

innebandyn snabbare. Blev 

roligare. 

Kompisar| Upplevd 

framgång 

Faktorer till 

att börja 

spela 

innebandy | 

Faktorer till 

att spela 

innebandy 

innan 15 år 

1 Det känns som det är mindre krav i 

innebandyn mot om man jämför med 

hockeyn. Jag slutade vid 13 att spela 

hockey och redan då hade vi 

sommarträningar. Jag tror att innebandyn 

är mer... det är mer gemenskap att man 

ska ha kul istället för att satsa för att bli 

proffs tidigt tror jag. Så jag tror mycket... 

i alla fall för min egna personliga del 

att... det är lite mer, ja nu drar vi och 

Det känns som mindre krav 

i innebandyn. Jag slutade 

med hockeyn vid 13 och 

redan då hade vi 

sommarträningar. 

Innebandyn är mer 

gemenskap, att nu drar vi 

och spelar än att nu drar vi 

och tränar. 

Lägre krav Faktor till 

att spela 

innebandy 

innan 15 år 
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spelar bandy. Istället för att dra och 

träna. 

1 Den största delen är ju att det är roligt, 

det tycker jag ju fortfarande... jag kan ju 

stå och skjuta i flera timmar liksom. Sen 

tror jag att det var uppmuntran från 

familj och tränare att man fick chansen 

att spela liksom och höra att man… man 

blev ju boostad av att höra att det gick 

bra och man var duktig. Så när jag var 

liten och var på väg in i a-laget, då satt 

jag och tittade på a-lagsträningarna och 

så fråga dom typ om man ville, om det 

var lite folk, om man ville vara med. 

Uppmuntran från familj. 

Boostad att höra att man 

var duktig. När man var 

liten och tittade på a-

lagsträningarna frågade de 

om man ville vara med om 

det var lite folk. 

Föräldrar, Upplev 

framgång 
Faktor till 

att spela 

innebandy 

efter 15 år 

1 Jag tror jag satt i nästan ett helt år [läs 

bänken i a-laget] för att se och lära och 

vilja utvecklas liksom. Där tror jag nog 

tävlingsinstinken slog till, att man 

verkligen vill ta sig in… och då tror jag 

också att man blir triggad av att prestera 

bra när du väl får chansen. ... så det är 

nog motivationen, i början i alla fall, för 

att ta sig upp.  

Satt ett år för att se och 

lära. Tävlingsinstinken till 

att ta sig in slog till och 

man blev triggad att 

prestera bra. 

Tävling Faktor till 

att spela 

innebandy 

efter 15 år 

1 Tror tränare kan vara en liten faktor 

också, att ha bra tränare är nog jäkligt 

viktigt… att bli uppmuntrad och känna 

engagemang och delaktighet i laget 

liksom.  

Att ha en bra tränare är 

viktigt, att bli uppmuntrad 

och känna engagemang. 

Tränaren Faktorer till 

att spela 

innebandy 

2 Jag tror egentligen att det var att jag 

alltid varit ganska fysiskt aktiv, även om 

det inte var tidigt som jag för jag började 

spela både fotboll och innebandy 

organiserat i ett lag, det var när jag var 

11 år. Det handlade mycket om att jag 

bara gillade att röra på mig, och att jag 

hade ganska många kompisar som 

spelade, så det var delvis också av 

gemenskap. 

Har alltid varit fysiskt 

aktiv. Handlade mycket om 

att röra på sig. Hade ganska 

många kompisar, så 

spelade även av gemenskap 

Fysiskt aktiv, 

Kompisar 
Faktor till 

att börja 

spela 

innebandy 

2 Det var att man alltid spela, kom jag 

ihåg, på skolan... på rasterna så spelade 

man innebandy, och det var väl 

egentligen då jag spelade för första 

gångerna. 

Spelade alltid på 

skolrasterna. 
Skolan Faktor till 

att börja 

spela 

innebandy 

2 Jag tror nog att jag upplevde att jag var 

ganska bra på det, och sen som sagt, att 

det var kompisar… när jag var liten 

gillade jag att vara mycket med kompisar 

och bara umgås. Det fick man alldeles 

innan en träning, efter en träning, träffa 

alla kompisar mer eller mindre på 

samma ställe. Det var nog ganska 

mycket det. 

Upplevde att jag var 

ganska bra. Kompisar, när 

jag var liten gillade jag att 

umgås. Fick det innan och 

efter träningarna på samma 

Upplevd framgång, 

Kompisar 
Faktor till 

att spela 

innebandy 

innan 15 år 

2 När jag var runt 15 så kom man med när 

vi skulle få åka på distriktslags-SM, och 

då vart man väl lite mer peppad och fick 

väl ytterligare en boost… och känna att 

det blev väl lite roligare när man fick 

Blev runt 15 uttagen i 

distriktlaget. Fick 

ytterligare en boost av att 

känna uppskattning och bli 

uttagen. 

Upplevd framgång Faktor till 

att spela 

innebandy 

efter 15 år 
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uppskattning när nån annan liksom säger 

att man var bra och blir uttagen i laget 

som ska representera länet. 

2 Det var väl att man skulle kunna komma 

upp på en hög nivå, egentligen högsta i 

Sverige, att så småningom få spela i 

elitserien, det som är superligan nu. Det 

hade nog mycket med att göra när jag 

blev uttagen i P15 distriktslaget, samma 

år, det var nån målvakt som skadade sig i 

P17 laget... så då fick jag åka med dom 

som var två år äldre också... på deras 

distriktslags-SM. Det förstärkte väl ännu 

mer att… jag hade väl drömmar om att 

få spela i elitserien så småningom. 

Att så småningom spela i 

Superligan. Det har nog 

med att jag kom med i P15 

distikslaget och att en 

målvakt skadade sig så jag 

fick åka med P17 

distriktslaget istället. Det 

förstärkte drömmarna ännu 

mer. 

Upplevd framgång Faktor till 

att spela 

innebandy 

efter 15 år 

2 Jag tror nog det kan ha kommit runt 

14,15… så jag hade nog spelat i 3-4 år 

innan man började ha större ambitioner 

än att bara ha roligt. 

Runt 14,15 började jag få 

större ambitioner än att 

bara ha roligt. 

Tävling Faktor till 

att spela 

innebandy 

efter 15 år 

2 Om man ska se till hela tiden så är det 

nog ändå kompisar. För som sagt den här 

starka motivationen av att det har gått 

bra, den har inte funnits där hela tiden, 

men det har alltid funnits en viss del av 

det här... att i stort sett alla kompisar 

man umgåtts med har... att jag har väl 

sökt mig till dom som spelat innebandy. 

Sett till hela tiden är det 

kompisar. Den starka 

känslan av att det gått bra 

har bara funnits till viss 

del. I stort sett alla 

kompisar man umgåtts med 

har spelat innebandy. 

Kompisar Faktorer till 

att spela 

innebandy 

2 När man börjar, att det finns en förening 

nära där man bor, tror jag har en viktig 

del i om man börjar också. Sen att man 

får uppmuntran, jag har alltid fått det, att 

det är bra att idrotta. Det har också varit 

mycket i att mina föräldrar har varit 

aktiva i idrott. Det har också hjälp i att 

jag fortsatt. 

Att få uppmuntran att det är 

bra att idrotta och att mina 

föräldrar varit aktiva i 

idrott. 

Föräldrar, Närhet Faktorer till 

att spela 

innebandy 

2 Ja det har det nog varit, alltså... hade jag 

inte upplevt att jag var hyfsat bra så tror 

jag inte att jag hade fortsatt. 

Hade jag inte upplevt att 

jag var hyfsat bra så hade 

jag inte fortsatt. 

Upplevd framgång Faktorer till 

att spela 

innebandy 

3 Polare. Tyckte det var en kul grej, gick 

fort.  
Kompisar Kompisar Faktor till 

att börja 

spela 

innebandy 

3 Det har väl gått bra jämnt. Det är väl det, 

framförallt när vi kom trea i SM. Sen 

rullade allting bara på, så då är det 

skitkul att spela. Klart, hade man hamnat 

i ett säckgäng som fått stryk hela tiden så 

hade det ju inte varit lika kul. Så det 

tillför ju det också. 

Det har gått bra. Vi kom 

trea i SM och sedan rullade 

allt på. 

Upplevd framgång Faktor till 

att spela 

innebandy 

efter 15 år 

3 Dom tränarna jag har haft har varit 

jävligt mån om lagsammanhållningen, 

och liksom att alla ska gå bra ihop, för då 

får man bra resultat. Det har vi alltid fått. 

Vi har alltid liksom varit bäst i länet, 

eller varit och tävlat på så här riksnivå. 

Det har ju varit skitkul jämnt, och vi har 

Tränarna har alltid varit 

mån om 

lagsammanhållningen. Det 

har varit skitkul jämnt och 

vi har alltid varit polare. 

När jag kom till [en 

fotbollsklubb] var det 

Tränaren Faktor till 

att spela 

innebandy 

efter 15 år 
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alltid varit polare allihop och sånna här 

grejer... och så kommer jag till [en 

fotbollsklubb] och då var det hierarki, 

det spelar ingen roll hur bra man var så 

fick man inte spela. Det var ju alltid dom 

som var äldst och dom… det var ju 

kompismentalitet alltihop, så det var ju 

värdelöst att spela där. Jag fick ju aldrig 

spela och det var alltid att titta på. Nä...  

hierarki. Det var 

kompismentalitet, jag fick 

aldrig spela. 

3 Man har ju varit bra på det, och sen 

försöka vinna, tävlingsdjävulen… det är 

bara skitkul. Sen har jag ju testat alla 

andra sporter, men det har ju inte som 

varit speciellt kul, förutom hockeyn då.  

Man har varit bra på det, 

och sen tävlingsdjävulen, 

det är bara skitkul. 

Upplevd framgång, 

Tävling 
Faktorer till 

att spela 

innebandy 

efter 15 år 

4 Kommer inte ihåg hur gamla vi var, men 

det var väl så det började. Pappa och en 

annan kompis, hans farsa, de drog igång 

ett lag. Först var det mest bara vi i 

klassen, sen vart det även 

parallellklassen på skolan. 

Pappa, och en kompis 

pappa, drog igång ett lag. 
Föräldrar Faktor till 

att börja 

spela 

innebandy 

4 Det kan ju ha att göra med kompisarna, 

det är ju en faktor, men... vi spelade ju 

mycket bandy tidigare också, på 

skolgården. Hemma har vi ju, där har vi 

en liten asfalsplan och där hade vi haft 

ett litet mål som vi hade skjutit på, och 

då blev det naturligt att börja spela 

innebandy. 

Vi spelade mycket bandy 

på skolgården och hemma. 

Det blev naturligt att börja 

spela innebandy. 

Skolan, hemma Faktor till 

att börja 

spela 

innebandy 

4 Den största var ju för att jag tycker det är 

kul med innebandyn, det var ju det 

största, sen bak i huvudet… jag vet ju 

själv, jag vill ju inte sitta hemma och bli 

rund och så där. Så jag vill ju, jag vill ju 

röra på mig. Så då var det naturligt att 

spela innebandy, för det var ju skitkul. 

Det är ju mycket roligare att spela 

innebandy än att gå ut och springa 

istället och inte göra någonting. Då är det 

ju roligare att spela innebandy, och röra 

på sig så. 

Jag vill inte sitta hemma 

och bli rund. Det var 

naturligt att spela 

innebandy, det är ju mycket 

roligare än att springa. 

Fysiskt aktiv Faktorer till 

att spela 

innebandy 

efter 15 år 

4 Ja, och att vi hade så nära till hallen. Vi 

bor ju precis vid. Det var ju nära dit. 
Vi hade så nära till hallen. Närhet Faktor till 

att spela 

innebandy 

innan 15 år 

4 Ja precis, och så var jag väl lite duktigare 

på det tyckte jag än hockeyn. 
Jag var lite duktigare på det 

tycker jag än hockeyn. 
Upplev framgång Faktor till 

att spela 

innebandy 

innan 15 år 

4 Nu är det roligare när det går bra. Förut 

sket man nästan i att det gick lite dåligt. 

Då var det bara kul att springa runt och 

slå lite på bollen... men, nu blir jag ju 

bara sur när det går skitdåligt. Förr var 

det väl kul med kompisarna, men det är 

det ju fortfarande, allt, umgänget det är 

ju kul ju... det är det ju alltid.  

Nu är det roligare när det 

går bra. | Förut var det bara 

kul att springa runt och slå 

på bollen. Nu är jag bara 

sur när det går dåligt. | Förr 

och nu är det kul med 

kompisar, det är det alltid. 

Upplevd framgång | 

Lägre krav | 
Kompisar 

Faktorer till 

att spela 

innebandy 

efter 15 år | 

Faktorer till 

att spela 

innan 15 år 
| Faktorer 
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till att spela 

innebandy 
4 Det är ju skitkul att tävla... det har ju 

också gjort att jag fortsatt, absolut. 
Skitkul att tävla. Tävling Faktor till 

att spela 

innebandy 

4 Förut när jag var yngre då fick man 

provträna med a-laget, det vågade jag 

typ aldrig göra, jag tackade nej till det 

var enda gång. Jag var så rädd att inte 

lyckas och göra bort mig, så jag spelade 

alltid kvar i mitt lag. Där var jag liksom 

en av de bästa just då, då var jag nästan 

nöjd… man vill ju utvecklas, men man 

vill ju inte göra bort sig samtidigt, det är 

ju så. Det har alltid varit så… felpass och 

så hatar alla mig… det är ju att lyckas, 

det är ju det som är kul. 

När jag var yngre fick man 

provträna med a-laget. Jag 

tackade alltid nej. Jag var 

rädd att göra bort mig, så 

jag spelade alltid kvar i 

mitt lag, där var jag en av 

de bästa. 

Upplevd framgång Faktor till 

att spela 

innebandy 

5 Det var väl egentligen att min pappa var 

innebandytränare, och... annars spelade 

man mycket innebandy, eller utebandy 

på rasterna helt enkelt. Så man fick väl 

upp ögonen för sporten redan då... ja, 

andra sporter som basket och... ja men 

ishockey och sånt... det körde vi inte på 

rasterna på skolan, så det fanns liksom 

inte. 

Min pappa var 

innebandytränare och 

annars spelade man mycket 

bandy på rasterna. 

Föräldrar, Skolan Faktor till 

att börja 

spela 

innebandy 

5 Det var ett ganska stort åldersspann och 

det var både tjejer och killar. Så det var 

lite som att spela, ja, med kompisar bara. 

Det spelade ingen roll om vi vann eller 

inte, det var gänget. 

Ganska stort ålderspann 

och både tjejer och killar. 

Det lite som att spela med 

kompisar, det gjorde inget 

om vi inte vann. 

Kompisar Faktor till 

att spela 

innebandy 

innan 15 år 

5 På innebandyn var det mer... inte samma 

hårda attityd... att man skulle... man blev 

bänkad om man inte hade presterat på en 

träning. Alla fick vara med. Så på det 

sättet… tränaren var en jätteviktig kugge 

i det här egentligen… i varför jag lade av 

med fotbollen och varför jag fortsatte 

med innebandyn. 

På innebandyn var det inte 

samma hårda attityd att 

man skulle bli bänkad om 

man inte hade presterat på 

träningen. Alla fick vara 

med, tränaren var en 

jätteviktig kugge till varför 

jag fortsatte med 

innebandyn. 

Tränaren,  

Lägre krav 

Faktor till 

att spela 

innebandy 

innan 15 år 

5 Jag tror fortfarande att det handlar om 

laget, att man kände att man hade 

kompisar att komma till på träningarna. 

Sen utvecklade jag väl mer och mer en 

tävlingssida i mig själv, ju längre åren 

gick liksom... så att... ja, ju äldre jag blev 

så tyckte jag att matcherna blev 

viktigare... på den sikten har innebandy 

förändrats, men jag ser fortfarande att 

jag spelar för att det är kul, och ja, att ha 

nån sport som jag liksom håller på med, 

och tävlar inom. 

Det handlar fotfarande om 

laget, att man kände att 

man hade kompisar att 

komma till. Sen utvecklade 

jag mer och mer en 

tävlingssida och matcherna 

blev viktigare. 

Kompisar, Tävling Faktor till 

att spela 

innebandy 

efter 15 år 

5 Jag har väl alltid haft stödet hemifrån i 

allt jag gjort och haft föräldrar som 

kunnat skjutsa mig på träningar och 

matcher och som har ställt upp för mig. 

Jag vet väl inte riktigt hur det känns att... 

Har alltid haft stödet 

hemifrån i allt jag gjort och 

haft föräldrar som skjutsat 

mig på träningar och 

matcher. Vet inte hur det 

Föräldrar, 

Kompisar, Tävling 
Faktorer till 

att spela 

innebandy 
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ja men att inte ha föräldrar som inte 

riktigt bryr sig om sina intressen. De kan 

väl också vara en bidragande faktor till 

att jag är intresserad och motiverad 

fortfarande. Men jag skulle säga att just 

kamratskapen inom laget och 

tävlingsinstinken varit det absolut 

viktigaste. 

känns att inte ha föräldrar 

som inte bryr sig. 

Kamratskapen och 

Tävlingen har varit det 

absolut viktigaste. 

5 När jag haft som roligast så har det 

handlat mycket om klimatet, att det var 

kanske inte att vinna matcherna, utan det 

var... men att känna att man kan vara sig 

själv på träningarna och känna att man 

har många kompisar.  

När jag haft som roligast 

har det handlat om 

klimatet, att känna att man 

kan vara sig själv på 

träningarna och att man har 

många kompisar. 

Kompisar Faktorer till 

att spela 

innebandy 

 

Tabell 4. Kodning av en ungdomstränares betydelse och bra egenskaper, samt när det är som viktigast med en 

bra ungdomstränare. Fyra teman finns; betydelse, egenskaper, metoder, klimat och Viktigaste åldern  
Fp Citat Kondensering Kod Tema 

1 Att ha bra tränare är nog jäkligt viktigt, 

att bli uppmuntrad och känna 

engagemang och delaktighet i laget 

liksom. 

En bra tränare är viktig. Betydelsefull Betydelse 

1 Jag tror ungdomsåren mellan 13 till 17. 

Då måste man försöka motivera 

ungdomarna att vilja bli bättre att vilja 

spela vidare. För jag tror att om man har 

en skittränare och man inte får chansen, 

eller visa vad man vill, då tror jag att 

många känner att man inte har något 

förtroende eller trygghet. Då blir det nog 

att man tycker det är tråkigt.  

Mellan 13 till 17. Då 

behöver man motivera 

ungdomarna att spela 

vidare. Har man en dålig 

tränare och inte får 

chansen eller inte känner 

förtrående tycker man nog 

det är tråkigt. 

13 till 17 år Viktigaste 

åldern 

1 Han var väldigt lugn tycker jag. Han 

brusade inte upp så och fokuserade inte 

på att vinna. Utan det var mer att ha kul, 

men ändå på ett seriöst sätt med lite mer 

spel och grejer. 

Han var lugn och brusade 

inte upp. Han fokuserade 

inte på att vinna, utan att 

ha kul, men ändå på ett 

seriöst sätt med spel. 

Lugn, Prestations-

orienterad, 

Engagerad 

Egenskaper 

1 Jag tycker inte man ska hålla på och 

toppa, och det var det absolut ingen 

fråga om. Det kunde ju vara att om nån 

gjorde en tokig grej så kunde alla sitta 

och skratta åt det liksom, och det var 

inte... man skällde inte ut någon. Jag tror 

säkert det också var därför många tycket 

det var roligt också, att vi var ett gäng 

kompisar som spelade. Att det inte var 

lika hårda krav i hockeyn för där... där 

fick man ju skäll om man gjorde fel. 

Jag tycker inte man ska 

toppa. Man skällde inte ut 

någon som i hockeyn. Det 

var inte lika hårda krav 

Lättsamt Klimat 

1 Det är viktigt att engagera och utveckla 

med lek. I 10 års åldern har man ju inte 

så mycket spel, tycker jag... då tycker 

jag att det ska vara mindre allvar och 

mer lekövningar. 

Viktigt att engagera och 

utveckla med lek. | Det ska 

vara mindre allvar och mer 

lekövningar. 

Lek | Lättsamt  Metoder 

(innan 15) | 

Klimat 

(innan 15) 

1 Min bästa erfarenhet av en tränare var Bästa erfarenheten av en Seriositet | Taktisk Klimat | 
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mellan 12 upp till a-lagsnivån 

[debuterade som 16 åring], där hade jag 

en jättebra tränare. Har var... det var så 

länge sedan… men jag tyckte han var 

jäkligt bra för han fick med hela laget 

och vi kämpa och vi var jättebra och vi 

vann dom flesta ungdomsserierna då. 

Jag tror han fick fram det bästa av oss. 

Det var seriöst men ändå allvarligt. Han 

körde mycket grunder, det var inte bara 

dribbla, utan han tänkte mycket på 

spelet tror jag. 

tränare var mellan 12 och 

upp till a-laget [debuterade 

som 16 åring]. Han fick 

fram det bästa för det var 

seriöst. Vi gjorde mycket 

grunder och inte bara 

dribbla. | Han tänkte 

mycket på spelet 

Egenskaper 

1 Vid 15 års ålder tycker jag han ska ha 

mer auktoritet... alltså då ska man ändå 

formas som spelare och då tycker jag 

man ska ha lite krav på sig... det ska 

ändå vara en lek... men det ska finnas 

seriositet, för då har du ändå kommit 

upp så pass att då finns det spelsystem, 

då vill man ändå ha lite mer resultat. Då 

tror jag det behövs lite mer bestämdhet 

från tränare också. Sen egenskaper för 

ungdomstränare, då tycker jag man ska 

ha en väldigt lätt syn på innebandy och 

mer fokus på det pedagogiska, och få 

spelarna att tycka det är roligt.  

Vid 15 kan tränaren ha mer 

auktoritet, då ska man 

formas som spelare och 

kan ha mer krav på sig. | 

Det ska vara lek, men ändå 

finnas seriositet. | 
Ungdomstränaren ska ha 

en väldigt lätt syn på 

innebandyn och fokusera 

på pedagogik och att få det 

roligt. 

Auktoritär | 

Seriositet | 

Lättsamt 

Egenskaper 

(efter 15) | 

Klimat (efter 

15) | Klimat 

(innan 15) 

1 Han ska visa engagemang och glädje på 

träningarna tycker jag. Det är viktigt att 

han har kul med oss och kan skratta med 

oss och kanske kan vara med några 

träningar... alltså jag tror glädjen är 

viktigast.  

Han ska visa engagemang 

och glädje på träningarna. | 

Det är viktigt att han kan 

ha kul och kan skratta med 

oss, och kanske vara med 

på några träningar. 

Engagerad, Positiv 

| Lättsamt 

Egenskaper | 

Klimat 

2 Dom har haft ganska stor betydelse... 

man har känt skillnad när man haft lite 

olika. Dom som varit väldigt engagerade 

och som man känner alltid ansträngt sig 

mycket och som jobbar mycket med att 

på ett positivt sätt, jämfört med dom 

som krävt mer resultat... och att dom 

som har jobbat positivt, alltså man 

känner att dom liksom förstärkt en, och 

dom tränarna har varit väldigt viktiga. 

Hade man haft nån tränare man haft nån 

säsong som man inte har trivts med, som 

bara varit väldigt resultatinriktad och så, 

då har man känt, att skulle man haft den 

personen 1,2 år till så hade man nog 

kunnat slutat... så det har nog betytt 

ganska mycket egentligen. 

Haft ganska stor betydelse. 

Känt skillnad på de som 

varit engagerad, alltid 

ansträngt sig och jobbat 

positivt och de som krävt 

resultat. Hade man haft en 

tränare någon fler säsong 

som varit resultatinriktad 

så hade man nog kunnat 

sluta. 

Betydelsefull Betydelse 

2 Det tror jag ändå är under tonåren... när 

det kan va att man förändras mycket 

som person, och intressen och sånt, det 

känns generellt att när man kommer upp 

i den åldern så har man väldigt mycket 

olika val i vad man kan göra... och det 

känns som att det är rätt många som 

slutar den tiden, om man inte får rätt 

stöd och om man har jobbigt med 

Under tonåren. Du 

förändras mycket som 

person och intresse. Du 

ställs inför många val och 

många slutar nog om man 

inte får rätt stöd och du har 

det jobbigt, kroppsligt och 

mentalt. 

13-19 Viktigaste 

åldern 
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någonting när man utvecklas och… 

växer på en natt och inte hänger med i 

utvecklingen mentalt och kroppsligt... 

det tror jag är en viktig period. 

2 Dom har väl överlag haft en positiv 

inställning, och varit uppmuntrande, och 

berättat.. .och fokuserat mer på vad man 

gjort bra än vad man borde göra bättre. 

Överlag haft en positiv 

inställning, varit 

uppmuntrande och 

fokuserat på vad man gjort 

bra. 

Positiv, 

Förstärkande 

(positivt)  

Egenskaper 

2 Man får vara lite avslappnad. När det 

var så där strikt, då var man väldigt 

spänd och man fick inte hålla på. Om 

man började snacka med nån mellan en 

övning så var det i stort sett att, nä nu får 

ni inte snacka utan fokusera för om 20 

sekunder börjar nästa övning... och att 

det är mer åt det andra hållet när jag 

trivs, när det är en mer avslappnad 

stämning. 

Mer avslappnat. När det 

var så strikt var man spänd, 

man fick inte prata mellan 

en övning. Jag trivs mer åt 

andra hållet, när det är mer 

avslappnad stämning. 

Lättsamt Klimat 

2 Jag tycker ju ändå att man ska kunna 

kräva mer, och mer disciplin... ju högre 

upp man kommer, att... man kan ställa 

högre krav på fokus och vad man ska 

göra, men ändå inte att det är för hårt. 

Men det ska definitivt vara skillnad för 

om man håller på och flamsar och 

tramsar när man är 18, 19 och håller på 

och spelar så... kan tränaren ryta till, det 

tycker jag inte man ska göra när man är 

11 år. 

Jag tycker man ska kunna 

kräver mer disciplin ju 

högre upp man kommer. 

Kunna ställa högre krav på 

fokus och vad som ska 

göras. Det ska vara 

skillnad om man flamsar 

som 18 åring, då kan 

tränaren ryta till. Inte när 

man är 11. 

Seriösitet Klimat (efter 

15) 

2 Det vi har haft är att om man har något 

utanför plan som man haft problem med 

så kan man komma och prata med 

tränaren om det också. Att man ska vara 

öppen med det och inte bara... sluta 

komma och träna, utan i sådana fall 

berätta varför man inte kommer och 

tränar så man kan få en förståelse för 

det, varför man slutar, och inte sluta att 

komma, då tror jag det är lättare att bara 

sluta komma tillslut... än om man ger en 

anledning till att man mår dåligt? 

Om du haft något problem 

kan du prata med tränaren. 

Att du ska vara öppen med 

varför du inte kommer och 

inte bara slutar komma. Då 

blir det inte lika lätt att 

bara sluta. 

Stöd Metoder 

2 Att de är kvalité och så... man håller 

träningar så att man känner att man 

utvecklas så man känner att man inte... 

bara står still och, som spelare, utan att 

man får nya utmaningar så man känner 

att man blir bättre, eller få chansen att 

bli bättre. 

Att det är kvalité, man 

håller träningar så man 

känner att man utvecklas. 

Man får nya utmaningar. 

Utmanande Klimat 

3 Dom tränarna jag har haft har varit 

jävligt mån om lagsammanhållningen, 

och liksom att alla ska gå bra ihop, för 

då får man bra resultat. Det har vi alltid 

fått. Vi har alltid liksom varit bäst i 

länet, eller varit och tävlat på så här 

riksnivå. Det har ju varit skitkul jämnt, 

och vi har alltid varit polare allihop och 

Tränarna har alltid varit 

mån om 

lagsammanhållningen. Det 

har varit skitkul jämnt och 

vi har alltid varit polare. 

När jag kom till [en 

fotbollsklubb] var det 

hierarki. Det var 

Betydelsefull Betydelse 
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sånna här grejer... och så kommer jag till 

[en fotbollsklubb] och då var det 

hierarki, det spelar ingen roll hur bra 

man var så fick man inte spela. Det var 

ju alltid dom som var äldst och dom… 

det var ju kompismentalitet allt ihop, så 

det var ju värdelöst att spela där. Jag 

fick ju aldrig spela, och det var alltid att 

titta på. Nä...  

kompismentalitet, jag fick 

aldrig spela. 

3 Mellan 12 och 18 för att man ska 

fortsätta sporten. Det är där det avgörs 

om de ska sluta. Det är ju många som 

håller på med fotboll för att det är kul 

fram till de är 13, sen är man inte lika 

bra längre, och då skiter man i det. 

Mellan 12 och 18 för att 

fortsätta sporten. 
12-18 Viktigaste 

åldern 

3 Det är nolltolerans liksom... du är på 

träning, då får du spela. Du presterar, så 

får du spela. Kommer du inte in i 

gruppen så måste du ändra på dig, för 

det är ju en lagsport… vi gör ju allt 

tillsammans. Det är alltid laget liksom... 

ja som vi kör i [innebandyn], laget före 

jaget... alltid! Det är ju för mig nu givet, 

men det ser man ju nu att det har man 

fått lärt sig från barnsben, att så är det... 

ska du spela lagsport... så, det är inte 

bara du. 

Det är nolltolerans. Du är 

på träningen och får spela. 

Du presterar och får spela. 

Kommer du inte in i 

gruppen får du ändra dig, 

det är en lagsport. 

Lika behandling Klimat (efter 

15) 

3 De har varit jävligt bra på att pusha hela 

tiden... alltid bli bättre. Det fick man ju 

när man spelade P15... det gick bra. Vi 

vann mycket... Då fick man ju gå upp i 

U17 och U19 och testa spela där, 

självklart inte lika mycket speltid, men 

man fick gå upp och känna på nästa 

nivå. Ja, det var riktigt kul... så man har 

ju fått en morot hela tiden… nä, riktigt 

kul. 

Varit bra på att pusha, att 

bli bättre. Det gick bra i 

P15 och då fick man gå 

upp till U17 och U19. Man 

fick känna på nästa nivå, 

man har fått en morot hela 

tiden. 

Utmanande Klimat (efter 

15) 

3 Framförallt hos ungdomar att se 

individen. Se vad man ska göra med 

varje spelare för att få dem att funka i en 

grupp. Alla funkar ju inte på samma sätt. 

Det är ju just det där att få ihop... att alla 

trivs. Jag menar i fotboll så är man ju 

typ 25 pers i truppen... och då ska man 

få 25 pers att trivas för att kunna bli 

någonting. För att kunna komma 

någonstans. Så det funkar ju inte om 11 

trivs, då blir det dåliga träningar och så 

blir dom kassa också, allting måste ju 

hänga ihop.  

Hos ungdomar, se 

individen, för att alla ska 

fungera i en grupp och 

komma någonstans. 

Inkluderande Egenskaper 

3 Vi har haft några sånna… men ta cykeln 

och cykla 5 km ut och bara, ja vi är bara 

laget och gör nånting annat än att bara 

spela fotboll, innebandy och hockey. 

Men att bara göra vad som helst... vi... 

hade ju en sån här obligatorisk 

träningsdag och så skulle vi ha med oss 

badbyxor liksom... jaha, ja, alla hade ju 

Vi har gjort några, ta en 

cykel och cykla 5 km. Bara 

laget och gör något annat. 

En gång hade vi 

obligatorisk träning då vi 

skulle ha med badbyxor. 

Vi låste 

omklädningsrummet och 

Sidoaktivitet Metoder 
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med sig badbyxor... vi låser igen 

omklädningsrummet och slänger in alla 

fotbollsgrejer och så... drar vi och badar. 

Alla hade cykel, och vi cyklade ju... vad 

blir det, 1 mil bort, och hade en heldag 

på stranden liksom. Det var ju nice... 

man gör saker tillsammans som inte har 

med sporten att göra. Det ger så himla 

mycket.  

badade. Det ger så himla 

mycket. 

4 Det har inte haft en så himla stor 

betydelse för mig. Till att börja med i 

yngre ålder, då är det skitsamma vem 

som var tränare, bara att man drog ihop 

ett lag och spela. Sen när vi var med 

utvecklingslagen, som jag fick vara med 

på senare, då hade vi ingen tränare 

direkt, vi hade som spelande tränare. 

Han var ju jävligt schyst och så mot oss 

mindre, så de drog ju in oss i laget. Sen 

kom det en tränare, han tror jag var 

någon gammal militärkille, han var 

tränare i a-laget när vi fick träna med 

dem senare. Han hatade jag, eller ja, jag 

gillade han inte i alla fall. Han gjorde så 

att jag inte ville komma på träningarna. 

Då tränade vi med dem och då var man 

ju skitnervös att komma upp dit, och han 

var ju hård… tycker jag, och han kallade 

mig för dvärg och… när jag gjorde 

något dåligt så sa han verkligen det. 

Eller jag förstod ju att jag gjorde något 

dåligt, jag missade mål, eller något sånt 

där… så sa han väl någon kommentar 

till det… som var lite mindre… Enda 

tränaren som haft riktigt betydelse är väl 

han, på ett negativit sätt. 

I yngre år är det skitsamma 

vem som är tränare, bara 

man drog ihop ett lag och 

spelade. I utvecklingslaget 

hade vi en jävligt schyst 

tränare som drog in oss i 

laget. Den enda tränaren 

jag haft som varit av 

betydelse, negativt, var när 

jag fick träna med a-laget 

och han gjorde så att jag 

inte ville komma på 

träningarna med 

nedsättande kommentarer. 

Något betydelsefull Betydelse 

4 Det är väl ungefär där någonstans… 

P16, eller något sånt skulle jag tycka. 
Ungefär P16. 16 Viktigaste 

åldern 

4 I början när man är yngre så har det ju 

inte så stor betydelse, då är det bara att 

leka skulle jag tycka. Blir det för strikt 

då så blir det ju inte så himla kul, då 

kanske man slutar… senare ålder när 

man kommer ut i divisionerna och så, 

alltså i division 3 och inte spelar i P16, 

då är det väl viktigt med taktiker. Då vill 

man väl ha någon som kan innebandy. 

Som kan sin sport, och inte bara någon 

som är ens farsa.  

När man är yngre har det 

inte så stor betydelse. Då 

är det bara att leka, blir det 

för strikt blir det inte så 

kul. | När man kommer ut i 

divisionerna så är det väl 

viktigt med taktiker och 

kan innebandy. 

Lättsamt | Taktisk Klimat 

(innan 15) | 

Egenskaper 

(efter 15) 

5 På innebandyn var det mer... inte samma 

hårda attityd... att man skulle... man blev 

bänkad om man inte hade presterat på en 

träning. Alla fick vara med. Så på det 

sättet… tränaren var en jätteviktig kugge 

i det här egentligen… i varför jag lade 

av med fotbollen och varför jag fortsatte 

med innebandyn. 

På innebandyn var det inte 

samma hårda attityd att 

man skulle bli bänkad om 

man inte hade presterat på 

träningen. Alla fick vara 

med | tränaren var en 

jätteviktig kugge till varför 

jag fortsatte med 

innebandyn. 

Lättsamt | 

Betydelsefull 

Klimat | 

Betydelse 
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5 Svår fråga… jag vet inte om jag kan 

svara på den frågan riktigt, vilket ålder 

det är viktigast att ha en bra tränare. Det 

är väl kanske i ung ålder man fångar upp 

intresset på många, så på så sätt, har 

man en bra tränare i unga åldrar så 

kanske man fångar upp fler till... 

juniornivå så att säga. Men har man en 

dålig tränare där betyder det ju inte att 

man får fler tränare till seniornivå... så 

att... ja, jag är lite kluven till om det 

finns ett egentligt till det. 

Jag kan nog inte svara på 

frågan. I unga åldrar fångar 

man intresse till kanske 

juniornivå. Men har man 

en dålig tränare där betyder 

det inte att man fortsätter 

till seniornivå. 

- Viktigaste 

åldern 

5 Oavsett om man haft en usel dag så var 

det alltid positiv energi från tränarens 

håll när man kom till träningen. Det 

gjorde att man kunde släppa vardagen 

lite och bara vara i sin bubbla när man 

tränade, och det var mycket tränaren 

som bidrog till det. 

Tränaren hade alltid positiv 

energi så man kunde 

släppa vardagen och man 

kunde vara i sin bubbla. 

Positiv Egenskaper 

5 Jag är ju själv tränare inom ungdomen 

och då försöker jag vara positiv och 

ganska tydlig i mitt ledarskap. Försöker 

att se alla, tycker att det är viktigt att ge 

positiv kritik. Vill jag ändra på 

någonting så vill jag inte säga vad de 

gör för fel, utan vad de kan göra 

annorlunda, det tycker jag är viktigt. Att 

alla ska vara välkomna på träningen... 

alltså tydlig vid början av säsongen vad 

målen för laget ska vara, ambitionen så 

att säga, och vilka riktlinjer man följer. 

Nu har jag väl inte inom innebandyn 

känt att vi haft några gemensamma 

riktlinjer vi gått efter så.. men… det 

tycker jag är viktigt för en 

ungdomstränare. 

Försöker se alla, positiv, 

tydlig, och viktigt med 

positiv kritik. Vill jag 

ändra på något gör jag det 

genom att säga vad de kan 

göra annorlunda. | Att vara 

tydlig innan säsongen vad 

målet för laget ska vara, 

ambitionen så att säga, och 

riktlinjer 

Inkluderande, 

Positiv, 

Förstärkande 

(positiv) | 

Riktlinjer 

Egenskaper | 

Metoder 

5 Jag tycker själv att man ska gå igenom 

med laget innan om vad man tycker är 

okej och inte... på träningar och 

matcher. Dels språket man använder, 

attityder gentemot motståndarlagen, hur 

långt man vill, ja var man vill komma 

med laget helt enkelt. Det tycker jag är 

viktigt att ta innan... ja men innan 

säsongen börjar.  

Gå igenom vad som är okej 

på träningar och match, 

dels vad gäller språk och 

attityd. Även hur långt 

man vill nå, det är viktigt 

att ta innan säsongen. 

Riktlinjer Metod 

 


