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Sammanfattning 
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Det finns många studier som visar på varför unga väljer att sluta idrotta. Denna studie 

kommer istället att undersöka varför unga väljer att stanna kvar inom idrotten. Studien har 

valt att rama in sig på innebandymålvakter på damsidan. Syftet med studien är att undersöka 

hur daminnebandymålvakter upplever eller har upplevt sin innebandykarriär i barn- och 

ugndomsåldern. För att sammanfatta resultatet kopplat till syftet och frågeställningarna 

speglar deras fortsatta innebandyspelande självbestämmande teorin. Med hjälp av strävan 

efter ständig utveckling, kompisar och eget bestämmande lyckas de hålla sig motiverade trots 

olika motgångar och väljer att fortsätta med innebandyn när andra slutar. Bra lagkamrater, bra 

ledare och målvakterna själva var några av de viktigaste byggstenarna. Någonting som inte får 

glömmas bort är hur de genom stora delar av intervjun pratar om deras brist på hjälp från 

ledarna med deras egen utveckling. Så det var ingen överraskning att det var någonting 

samtliga respondenter önskade sig för att få en bättre innebandyupplevelse. 

 

  



 

 

Abstract 

Keywords: Athletic environment, Children, Coach, Dropout, Early selection, Floorball, 

Goalkeeper, Motivation, Objectives, Youth,  

There are many studies that discuss why young people choose to quit sports in an early stage 

of their life. This study will explore why young people choose to continue with floorball, 

instead of focusing on the dropouts. Only female goalkeepers were able to participate, and the 

purpose of the study is to examine how they experience/experienced their career during their 

childhood and youth. To summarize the results, the self-determination theory played a key 

part in the result. Because with the help of striving for continuous development, developing 

friendship and their incredible self-determination, they manage to stay motivated despite 

various setbacks and choose to proceed with floorball when their old teammates chose to quit. 

Great teammates, great coaches and the goalkeepers themselves were some of the most 

important elements in the study. Something that must not be forgotten is that during the most 

parts of the interview they talked about their lack of help from their coaches, which made 

them struggle with their development. So it came as no surprise when everyone of the 

respondents wanted to get more specific goalkeeper exercises to make their floorball 

experience better.  
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1. Inledning 

Idrott är så mycket mer än bara fysisk aktivitet och en grupp människor som gör allt för att 

vinna. Det är någonting som för oss människor samman från alla möjliga håll och kanter, både 

på nationell och på internationell nivå. En del möter personer som de kanske aldrig skulle ha 

mött annars och förhoppningsvis skapas det många olika vänskapsband genom livet på grund 

av just idrotten.  

Tyvärr finns det utövare inom idrotten som upplever att den negativa sidan är allt för stor, 

vilket sedan leder till att de avslutar sin idrottskarriär i unga åldrar (Riksidrottsförbundet, 

2004). Olika sorters studier har gjorts där forskare ställer sig frågan varför barn och ungdomar 

slutar med idrotten, och vad de upplever vara negativt (Crane & Temple, 2015).  

Det finns styrdokument att följa inom svensk idrott även om det kan skilja sig lite åt mellan de 

olika idrotterna. Innebandyn som är en av de mest populära idrotterna i Sverige ska följa SIU 

(Svensk Innebandys Utvecklingsmodell). Den är bland annat baserad på RF:s 

(Riksidrottsförbundet) Idrotten vill. Det är ett styrdokument skapat av RF som förespråkar om 

hur svensk idrott ska utövas och vilka krav som ställs på föreningarna runt om i landet 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Några av fokuspunkterna på barn- och ungdomssidan är att det 

är viktigt att alla utövare ska känna sig sedda, alla som vill ska få vara med och alla ska få 

spela lika mycket upp till 16 års ålder. Efter 16 års ålder anses det vara acceptabelt att fördela 

speltiden fritt bland spelarna (Svenska innebandyförbundet, 2011).  

Det ska inom idrotten vara fokus på att alla ska få vara med och att alla ska synas och trivas. 

Men det finns vissa personer i laget som inte får samma uppmärksamhet och hjälp, som resten 

av spelarna. Nämligen målvakterna. De ses mer som objekt som ska vara där för att 

träningarna ska vara roligare för resten av laget, får sällan hjälp av tränaren och övningarna är 

ofta utformade för att gynna utespelarnas utveckling. Flera olika lag använder enbart en av 

sina målvakter och låter den andra vara reserv, då denna oftast inte är lika duktig som 

förstemålvakten. Inom innebandyn upplever jag att det är en brist på målvakter (speciellt på 

damsidan) och jag tror att det till stor del kan ha att göra med hur de behandlas på träningar 

och matcher. 

Men trots bristen på målvakter så är det flera som utövar innebandy på barn-, ungdoms- och 

seniornivå. Vad är det som har fått dessa spelare att stanna kvar inom idrotten? Och kan vi i 
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sådant fall använda deras förhoppningsvis positiva upplevelser till att få fler målvakter att 

fortsätta utöva innebandy? 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1 Svensk innebandy 

SIU uppdaterades år 2011 för att det skulle främja innebandyns utövare och göra det till bättre 

upplevelse. ”Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) gör det möjligt för alla att 

utvecklas och lyckas. På sin nivå, utifrån sina förutsättningar. För att nå dit krävs att alla vi 

som leder innebandyn, oavsett roll, måste anamma SIU och låta den styra vår idrottsliga 

verksamhet” (Innebandy.se, SIU, 2011, sid 3). 

RF har även skapat en värdegrund som de inom svensk idrott ska sträva efter att uppnå (RF, 

2009). Det är bland annat denna värdegrund som SIU är baserad på (Svenska 

innebandyförbundet, 2011). 

Figur 1 visar vad utövarnas huvudfokus ska ligga på beroende på hur gamla de är och pilarna 

visar hur det går att röra sig mellan de olika nivåerna. På grön nivå (6-9 år) är det fokus på 

rörelseglädje. Några grundstenar är att; all träning ska bygga på att ha kul, träningen ska 

innehålla övningar för att utveckla grundläggande motoriska färdigheter, spelets mest simpla 

regler introduceras, allsidig styrketräning, ingen periodisering, idrottens etiska och moraliska 

frågor tas upp, med mera (Svenska innebandyförbundet, 2011). 

Blå nivå (9-12 år) lägger fokus på att lära sig träna. Exempel på detta är att; utveckla generella 

idrottsfärdigheter, grundläggande atletiska färdigheter, grundläggande tekniska färdigheter, 

introduktion till mental förberedelse, allsidig styrketräning, utöva och prova på många olika 

idrotter, enkel periodisering, med mera (Svenska innebandyförbundet, 2011). 

Röd nivå (12-16 år) heter träna för att träna. Där ligger fokus på att; utveckla 

innebandyspecifika färdigheter, optimal utveckling av styrka och aerob kapacitet med hänsyn 

till tillväxtkurvan, introducera systematisk styrketräningsteknik, utveckla mental förberedelse, 

enkel periodisering, med mera (Svenska innebandyförbundet, 2011). 

Svart nivå (16-21 år) är träna för att tävla och fokuseras det på att; bygga innebandyspelaren, 

optimera innebandyspecifik fysisk prestationsförmåga, optimera tekniska och taktiska 

färdigheter, avancerad mental förberedelse, med mera (Svenska innebandyförbundet, 2011). 

Efter svart nivå är det inte längre åldersanpassat. Tanken är att spelaren själv väljer vilka mål 

hen har med idrotten för att sedan välja någon av kategorierna guld (träna för att vinna), brun 



9 

 

(breddidrott/motionsidrott) eller att sluta med innebandyn och men förhoppnings ha ett 

livslångt idrottande ändå (Svenska innebandyförbundet, 2011). 

 

Figur 1. Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (Svenska innebandyförbundet, 2011, s. 8). 

2.2 Idrottarens miljö 

När miljön för en idrottare (exempelvis en innebandyspelare) ska beskrivas, är det inte bara 

träningslokalen som ska räknas med. Figur 2 är en bild på ATDE-modellen (Athletic Talent 

Development Environment), som visar hur idrottsmiljön ser ut när den bryts ner i olika viktiga 

faktorer som finns i idrottarens karriär (Henriksen, 2009).  
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Figur 2. Vägarna till landslaget (Fahlström m.fl., 2015, s. 23). 

Modellens mikromiljö: I centrum av modellen står idrottaren själv för att sedan omges av 

föreningsmiljön. Den innehåller lagkamrater, tränare, yngre spelare, förebilder inom 

föreningen och allting annat som kan tänkas finnas i den föreningen idrottaren tillhör. Utanför 

föreningen men fortfarande inom mikromiljön finns andra påverkande faktorer så som familj, 

skola, kompisar utanför idrotten och motståndare (Fahlström m.fl., 2015). 

Modellens Makromiljö: I makromiljön finns de faktorer som påverkar idrottaren men inte 

ligger lika nära som de faktorerna i mikromiljön gör. Exempel på detta är förbund, 

utbildningssystem, landslag, media, olika sorters kulturer osv.(Fahlström m.fl., 2015). 



11 

 

2.3 Motivation och Målsättning 

2.3.1 Motivation 

Motivation beskrivs som en ”sammanfattande term för de processer som sätter igång, 

upprätthåller och riktar beteende” (Hassmén m.fl., 2009, s.99). Oavsett syssla, i det här fallet 

att stå i mål i innebandy, måste människan finna någon sorts motivation för att kunna 

genomföra det. Det finns olika sätt att bli motiverad på, och enligt självbestämmandeteorin 

drivs människan av tre psykologiska behov som gör att det blir lättare att finna motivation 

(Hassmén m.fl., 2009).  

- Behovet av kompetens: Att kunna bemöta och hantera vår omgivning på ett effektivt 

och kompetent sätt. 

- Behovet av relationer med andra, tillhörighet: Att känna närhet och koppling till 

andra människor. Samt att du bryr sig om andra människor och att dem även bryr sig 

om dig. 

- Behovet av självbestämmande (autonomi): Att ha en känsla av valfrihet, frivillighet 

och självbestämmande. Och att fatta beslut som har med dina värderingar och 

intressen att göra (Deci & Ryan, 2000). 

 

Figur 3. Praktisk idrottspsykologi (Hassmén m.fl., 2009, s.99).  

I figur 2 beskrivs inre och yttre motivation kort i samband med vad som är mest 

självbestämmande. Och självbestämmandeteorin förklarade hur ett av de tre olika behoven 
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som styr oss är just behovet av självbestämmande. Enligt bilden är alltså inre motivation mer 

självbestämmande än yttre motivation. De två begreppen förklaras mer nedan. 

Yttre motivation: Precis som på bilden är yttre motivation mindre självbestämt än den inre 

motivationen. Detta beror på externa faktorer som pengar, belöningar och bestraffningar osv. 

Resultatet på kort sikt är att du blir mer motiverad än innan. Men på lång sikt blir du troligtvis 

trött på de externa faktorerna och tappar motivationen till innebandyn helt och hållet. Det 

beror på att det är någon annan som uppmuntrar dig till ett beteende, istället för att du gör det 

av egen vilja (Hassmén m.fl., 2009). 

Inre motivation: Den inre motivationen är helt självbestämmande då du enbart drivs av dig 

själv och vad du tycker är intressant/roligt. Lyckas du ha en inre motivation är det större chans 

att du exempelvis idrottar längre om det är det som du finner intressant. Det finns olika tips 

till coacher och vad de kan göra för att öka idrottarens inre motivation. Och lyckas du som 

coach få utövarna att tycka det ni gör är roligt har du kommit ett steg närmre att nå det målet. 

Här är det en coach ska tänka på: Stimulera kunskapsbehovet då de flesta idrottare ser nya 

kunskaper och färdigheter som någonting positivt. Utvecklingsbehovet är nästa tips. Det är 

liknande kunskapsbehovet då det handlar om att med hjälp av kunskap kunna utveckla t.ex. en 

innebandymålvakts utkast. Sista tipset är förändringsbehovet. Här handlar det exempelvis om 

att ge utövarna nya träningstekniker eller träningsmiljöer. Detta resulterar i att det känns nytt, 

spännande och utmanande vilket i sin tur leder till ökad inre motivation (Hassmén m.fl., 

2009).  

2.3.2 Målsättning 

Ett sätt att öka sin motivation är att sätta upp mål för att sedan försöka nå dem. Detta kan 

göras på olika sätt då det finns olika sorters mål. Kort- och långsiktiga mål är precis som 

namnen beskriver dem, kortsiktiga mål är mål som uppnås under en kortare period och 

långsiktiga mål är mål som uppnås under en längre period. För att kunna hålla sig själv 

motiverad är det viktigt att kombinera dessa två målsättningar. Anledningen till detta är att om 

du bara sätter ett långsiktigt mål, exempelvis bli uttagen till landslaget om 4 år. Kan det bli 

svårt att hålla sig motiverad då målet ligger så pass långt bort. Ditt fokus kan istället hamna på 

alla träningspass som ska genomföras eller hur lång tid det är kvar tills du ens kan uppnå ditt 

mål. Använder du dig däremot samtidigt av kortsiktiga mål, exempelvis att du ska bli starkare, 

göra bättre utkast, hålla ett visst antal nollor osv. Kommer du att lägga fokus på de målen då 

de känns möjliga att uppnå inom en snar framtid. Och när ett mål nås ökar vårt självförtroende 
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vilket i sin tur ökar vår motivation. Det har nämligen visat sig att människor behöver bli 

uppmuntrade under sin resa mot det långsiktiga målet (Hassmén m.fl., 2009). 

Förutom att målen som sätts upp kan beskrivas med fokus på tid, alltså kort- och långsiktiga 

mål, kan de brytas ned och beskriva vad målet i sig lägger fokus på. Detta kallas resultat-, 

prestations- och processmål. Resultatmål är vanligt bland idrottare då det ofta är något sorts 

resultat som ska nås. Det kan vara ett viss räddningsprocent som ska hållas eller medaljer som 

ska vinnas. Resultatmålen kan kännas igen på så sätt att de går att jämföras med varandra och 

på så sätt avgöra om prestationen varit bättre eller sämre. Prestationsmålen går också att 

jämföra med varandra, men huvudsakligen med sin egen prestation. Har du ett personligt 

rekord av något slag som du vill förbättra kallas det för ett prestationsmål. Processmålen 

handlar om själva utförandet i aktionen som utförs. Som exempel kan det vara tekniska 

svårigheter i utförandet som du försöker förbättra (Hassmén m.fl., 2009). 

Precis som med kort- och långsiktiga mål är det viktigt att variera dessa olika sorters 

målsättningar. Forskning har visat att de som enbart sätter upp resultatmål har större risk att 

drabbas av prestationsångest. Förutom prestationsångest har även koncentrationssvårigheter 

visat sig vanliga. Anledningen till detta är att de som enbart fokuserar på resultatmål blir lätt 

fixerade på själva tävlingsmomentet och resultatet. Det leder i sin tur till en rädsla för att 

misslyckas. Så när det går extra bra för motståndarna i en match försvinner tankarna lätt iväg 

för dessa personer (Hassmén m.fl., 2009). 

2.4 Barn, ungdomar och ledare 

Idrott för barn och ungdomar styrs av vuxna individer som någonstans gjort en bedömning där 

de tror sig veta att deras sätt att styra är ett väl fungerande sätt. Allt för ofta händer det att 

bedömningen om hur ett lag ska ledas inte tar hänsyn till vad barnen egentligen vill, trots att 

det är de som är utövarna. Att göra allt för att vinna är någonting som orsakat problem inom 

barn och ungdomsidrott genom åren, då ledaren till exempel väljer att toppa sitt lag. Att toppa 

laget innebär att de bästa (i ledarens ögon) får spela, medan de som inte är lika bra får sitta 

och titta på vid sidan av. Tränaren anser i detta läge att en vinst är lika viktigt för barnen som 

för tränaren själv och att de därför inte finner några problem med beslutet. Studier visar dock 

på motsatsen (Raddabarnen.se).  

Rädda Barnens undersökning om barnidrott (Barnen om lagidrott: Viktigare ha kul än vinna) 

visar vad barnen tycker är viktigast inom idrotten och deras tankar kring toppning. I 

undersökningen deltog 351 stycken barn varav 85 % svarade att de vill ha kul när de idrottar 
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och 3 % svarade att det var viktigt att vinna. 41 % av alla barnen som deltog hade haft 

erfarenhet av toppning i de lagen som de tillhört (Raddabarnen.se). 

Här är några citat från barnen där de ger tipps till hur ledare ska agera:  

"Försök få med alla i gemenskapen och få alla att känna sig behövda." 

– Flicka, 14 år, fotboll 

"Inte skrika eller bli arg på någon så de blir ledsna, utan peppa istället". 

– Pojke, 11 år, fotboll och innebandy 

"Vara positiv och uppmuntra dom som missar eller gör något fel." 

– Pojke, 13 år, basket 

"Det viktigaste är att tränaren är positiv." 

– Flicka, 14 år, fotboll 

"Peppa och säg bra saker även till dom som är lite dåligare. Alla är inte lika bra och det ska 

man tänka på som tränare och säga bra saker till dom också." 

– Flicka, 14 år, volleyboll 

(Raddabarnen.se) 

40 % av de som de som var drabbade av toppning någon gång svarade att de fått vara med när 

laget toppats och att det kändes roligt, men samtidigt orättvist för de som inte fick vara med. 

Av de som inte fick delta lika mycket när laget toppades svarade de flesta att det var orättvist 

och tråkigt (Raddabarnen.se). 

Rädda Barnen gjorde även liknande undersökning för ledare där fokus låg på om de hade 

toppat sina lag och där hade 640 stycken deltagit i undersökningen. 45 % av dessa hade någon 

gång toppat sina lag. 40 % av dessa ansåg att förstod och accepterade när de hade toppat. 40 

% av de som någonsin toppat sitt lag anser också att det gör hela laget bättre på sikt 

(Raddabarnen.se). 

Studien ”Varför lämnar ungdomar idrotten?” är gjord av RF och handlar om precis det 

namnet säger. Varför lämnar ungdomar idrotten? Det fanns olika bidragande faktorer till att 

ungdomarna valde att lämna idrotten, men en av dem var att kvalitén på ledaren inte var 

tillräckligt bra (RF.se, 2004). Fraser-Thomas (2007) tar också upp varför idrottare slutar med 

sina idrotter. Resultatet i den studien visade bland annat att brist på tid med ledarna, 
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föräldrapress och brist på kompisar som utövade samma idrott ledde till avhopp i 

ungdomsåren.  

Eliasson och Johansson (2014) fokuserar på varför flickor slutar att spela innebandy. De kom 

fram till att det fanns olika anledningar till det, men att vissa anledningar spelade större roll än 

andra. Dessa var; ett ökat fokus på prestation och resultat, ändringar inom laget, nya ledare 

eller att de förändrades, intresserade av andra aktiviteter eller idrotter, brist på tid eller höga 

krav på sig själva. När någon slutade med innebandyn berodde det oftast på en kombination 

av att tre till fyra av dessa anledningar uppfylldes. Föräldrarna visade sig vara delaktiga i 

processen när deras barn skulle bestämma sig för att sluta eller inte, medan ledarna från 

föreningen sällan hade någon aning om vad som höll på att hända (Eliasson & Johansson, 

2014).  

Alla individer har dolda talanger som väntar på att komma fram. Men dessa egenskaper är 

inte alltid någonting som individen i fråga klarar av att ta fram helt själv. Då kunskapen 

saknas går många genom livet utan att nå sin fulla potential. För att kunna nå vår potential 

behöver vi hjälp av andra runt omkring oss som kan ge oss stöd, ifrågasätta oss och hjälpa oss 

att ta oss förbi hinder som tidigare inte var möjliga (Berg, 2007). 

FN:s (Förenta Nationerna) barnkonvention, beskriver barnens rätt i samhället och säger att 

inget barn får diskrimineras. Och även om ledarnas avsikt med toppning inte är att 

diskriminera på något sätt, är det precis det de gör när de säger till ett barn att de inte får spela 

för att de inte är tillräckligt duktiga (Barnkonventionen.se). I RF:s (Riksidrottsförbundet) 

stadgar står följande:  

”Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets 

rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning” (RF:s stadgar, 2013, sid 2).  

Detta betyder att de idrotter som tillhör RF ska följa dessa riktlinjer. 

Alla barn och ungdomar slutar inte med idrotten, för då skulle det inte finnas någon barn- och 

ungdomsidrott kvar. De som väljer att fortsätta med exempelvis lagidrotter tycker om att 

interagera med andra människor, de vill lära sig nya saker och utvecklas och själva 

upplevelsen av idrotten är någonting de tycker om (Thedin, 2012).  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur daminnebandymålvakter upplever/upplevt sin 

innebandykarriär i barn- och ungdomsåren. Studien ska undersöka hur de lyckats hålla 

motivationen uppe och varför de fortsatt med innebandyn när många andra ungdomar väljer 

att sluta. Undersökningen syftar även att undersöka vad målvakterna tycker är roligt och vad 

de är intresserade av inom innebandyn. 

Frågeställningar: 

 Vilka faktorer anser målvakterna är viktiga för att de ska trivas inom innebandyn? 

 Är det någonting som påverkar deras trivsel och motivation? 

 Anser de att det är någonting som de vill förändra för att få en bättre 

idrottsupplevelse? 
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4. Metod 

4.1 Design 

Jag ansåg att den bästa möjliga metoden för att genomföra denna studie var att använda sig av 

en kvalitativ metod. En metod som i detta fall baseras på intervjuer. Anledningen till det här 

beslutet var på grund av att det får fram respondenternas åsikter, tankar, känslor och 

uppfattningar (Hassmén & Hassmén, 2008). Det är lättare att undersöka detta när det finns 

möjlighet att ställa följdfrågor beroende på respondenternas svar. Detta kan jämföras med att 

använda sig av till exempel enkäter där svaren oftast är kortare och kan mätas i något slags 

siffervärde. Det finns dock olika sätt att genomföra intervjuer på. Upplägget av intervjun och 

hur strukturen ser ut kan varieras. I den här studien användes semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer genomförs på sådant sätt att det finns en intervjuguide med olika 

frågor som ska ställas, men det kan samtidigt ställas olika följdfrågor som inte finns med i 

guiden. Så om en respondent kommer med ett svar du inte räknat med, kan det ställas frågor 

kring det ämnet som anses vara relevant till studien (Hassmén & Hassmén, 2008).  

4.2 Urval 

Kraven för att kunna delta som respondent i studien; var att de skulle vara av det kvinnliga 

könet, varit innebandymålvakt frekvent under träning och match någon gång mellan åldrarna 

12-20 (i minst en säsong) och vara aktiva inom innebandyn i dagsläget. Det var totalt sex 

stycken respondenter som deltog i studien. Två 16 åringar, en 17 åring, en 18 åring och två 21 

åringar. 

Respondenterna valdes ut genom en blandning av ett så kallat bekvämlighetsurval och ett 

handplockat urval. Bekvämlighetsurval är ett tidseffektivt sätt att få fram respondenter då 

forskaren exempelvis frågar personer i sin omgivning om de är intresserade av att delta i 

studien (Hassmén & Hassmén, 2008).  Ett handplockat urval betyder att respondenterna med 

största sannolikhet väljs ut för att kunna ge den bästa möjliga informationen utifrån studiens 

syfte. Det kan till exempel vara att respondenterna väljs ut för att få en så stor variation bland 

svaren som möjligt. Eller så gör du som forskare precis tvärtom och skapar en så homogen 

grupp som möjligt, för att på så sätt fokusera på någonting specifikt i respondentgruppen 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Anledningen till att denna studie använt sig dessa 

urvalsmetoder beror på att respondenter skulle hittas på ett effektivt sätt.  
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4.3 Intervjuguide 

För att kunna genomföra intervjuerna på ett så likvärdigt sätt som möjligt trots deras 

semistrukturerade uppbyggnad använde jag mig av en intervjuguide (se bilaga 1). 

Intervjuguidens innehåll baserades på ATDE-modellen i figur 2. Anledningen till detta är att 

modellen visar hur den idrottsliga miljön är uppbyggd och vad som påverkar idrottaren själv. 

De olika punkterna som nämns i ATDE användes som teman i intervjuguiden för att kunna få 

svar från respondenterna hur stor påverkan de egentligen har på dem. Ett tema fungerar som 

en rubrik i en intervjuguide som beskriver vad följande frågor kommer att fokusera på 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Utöver de teman som är inspirerade av ATDE skapades några 

egna teman. Exempel på detta är temat Fyra önskningar, där respondenterna fick fyra 

önskningar var för att kunna förbättra sin innebandyupplevelse i barn och ungdomsåren. 

4.4 Genomförande 

När respondenterna kontaktades informerades dem om vad studien handlade om och vad som 

var syftet med den. Det förklarades även varför deras deltagande var viktigt. Efter att de 

tackat ja till att delta i studien bokade vi in en träff snarast möjligt på en plats som passade bra 

för båda parterna där vi kunde genomföra intervjuerna. Varje intervju gjordes i en miljö där 

det var lugn och ro och ingen kunde störa. Det tog ungefär 45 minuter att genomföra varje 

enskild intervju. Alla respondenter godkände att intervjuerna spelades in via ljudinspelning 

med mobiltelefon för att underlätta bearbetning av data.  

4.5 Databearbetning 

Efter att alla intervjuer var genomförda var det dags att börja bearbeta all data. Innan allt 

kunde analyseras så transkriberades alla intervjuer. Vilket betyder att de skrivs ned ordagrant 

för att lättare kunna jämföra de olika svaren respondenterna gett dig (Hassmén & Hassmén, 

2008). Med tanke på att alla respondenterna godkänt röstinspelning under intervjuerna 

underlättade det en hel del. När alla intervjuer var transkriberade var det dags att börja 

bearbeta all data. 

Istället för att enbart använda citat krymptes vissa meningar till ett mindre format som 

fortfarande beskriver respondenternas svar på ett rättvist sätt. Det här arbetssättet kallas för 

meningskoncentrering. Anledningen till att detta valdes är för att det blev lättare att jämföra 

respondenternas olika svar och hitta likheter/olikheter när deras svar blev mer koncentrerade 

(Hassmén & Hassmén, 2008).  
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4.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om att kunna visa hur pålitligt ett resultat egentligen är. Ett exempel på 

detta är att väga sig själv på en våg. Efter att du vägt dig en gång och fått fram din vikt i kg, 

går du av vågen och gör om samma procedur igen. Om vågen visar samma resultat igen är 

vågens reliabilitet hög eftersom den kommer visa samma resultat hur många gånger du än gör 

om det. Men reliabilitet förknippas oftast med kvantitativa studier med tanke på att de är 

lättare att kontrollera. Om genomförandet är väl beskrivet ska det inte vara några problem för 

någon annan att uppnå samma resultat. Kvalitativa studier är inte lika lätta för någon att göra 

om på exakt samma sätt då forskaren kanske tolkar svaren från en intervju på ett annorlunda 

sätt än nästa person som genomför samma studie (Hassmén & Hassmén, 2008).  

Validitet inom kvalitativa studier handlar om att välja rätt verktyg till den studie som ska 

genomföras. Precis som att använda sig av en hammare när du ska slå in en spik istället för att 

använda en skruvmejsel. Det finns inget rätt eller fel, bara det som passar bättre för att utföra 

studien och det som passar sämre. Målet med studien är att mäta tankar, känslor och 

upplevelser, och för att göra det är intervjuer det bästa verktyget (Kvale & och Brinkmann, 

2014). Sättet som intervjuguiden är uppbyggd på och de frågor som ställs i den är riktade mot 

syftet och frågeställningarna, och håller sig därför inom ramarna för vad studien förväntas 

undersöka. 

4.7 Etiska förhållningssätt 

För alla respondenter i studien gäller följande etiska förhållningssätt: 

 Alla som deltar i studien får göra det av egen fri vilja (förutsatt att alla krav uppfylls 

för att få delta) och får när som helst under studiens gång avbryta sitt deltagande. 

 Alla kommer att få information om studiens syfte och varför deras deltagande är 

viktigt. 

 Alla under 15 år måste få godkännande av målsman. 

 Deltagandet kommer att vara konfidentiellt, vilket betyder att enbart jag kommer veta 

vilka som deltagit och inget av svaren kommer kunna spåras till en enskild respondent 

av läsaren (Hassmén & Hassmén 2008). 

De etiska förhållningssätten uppfylldes på så sätt att när alla respondenter kontaktades fick de 

information om varför jag kontaktat dem, vilket syfte studien hade och varför deras 

deltagande var viktigt. Eftersom att jag kontaktat dem visste jag att de uppfyllde alla krav som 
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ställdes på de deltagande respondenterna. I informationen om studiens syfte fick de även reda 

på att deltagandet var frivilligt och att det var konfidentiellt. Ingen av respondenterna var 

under 15 år och därför behövdes inte godkännande av målsman i något av fallen. När vi 

träffades och skulle genomföra intervjuerna informerade jag respondenterna om att de fick 

avbryta intervjun när som helst och även deras deltagande i studien.  
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5. Resultat 

Studiens resultat kommer redovisa respondenternas upplevelser, känslor och tankar, till stor 

del speglat mot figur 2. De olika frågeställningarna kommer att besvaras via sammanfattande 

text blandat med citat från de olika respondenterna. Teman från intervjuguiden kommer finnas 

med som rubriker för att lättare kunna kategorisera och ha en röd tråd i resultatet.  

5.1 Idrottsbakgrund 

Samtliga respondenter har utövat fler idrotter än enbart innebandyn under sin uppväxt och 

samtliga har valt att sluta med allihop förutom just innebandyn. Anledningarna till deras 

avhopp i de andra idrotterna var blandade. Två av respondenterna beskrev det på följande vis. 

”Jag hade inte tid att hålla på med både innebandy och fotboll för att försäsongen med 

fotbollen krockade med innebandyn och tvärtom. Och man var tvungen att gå på ett visst antal 

träningar i veckan. Innebandyn var roligare för det var inte så många man kände i 

fotbollslaget.” 

– Respondent 5 

”Jag slutade med fotbollen för att jag kände att jag blev sämre och så fick jag väl inte så bra 

kritik av tränarna och då tyckte jag inte de va så kul.” 

– Respondent 1 

Avhopp berodde även på skada i ett av fallen. Men till största delen var berodde det på att de 

kände sig tvungna att välja bort de andra idrotterna. 

Någonting mer samtliga respondenter hade gemensamt var att de tillhört fler än en förening. 

Anledningarna till att de bytt föreningar var antingen att laget de spelat i lagt ner av någon 

anledning eller att de inte varit missnöjda med någonting inom föreningen. Några orsaker till 

att de var missnöjda var att de inte fick tillräckligt med speltid, de blev inte sedda av ledarna, 

det var tydlig favorisering från ledarnas sida och att klimatet inte var utvecklande nog. 

5.2 Träningar 

Träningstiden beskrevs till stor del vara riktad mot utespelarna och att målvakterna inte fick 

hjälp från tränarnas sida. Alla utom en målvakt ansåg att de inte fått tillräckligt med hjälp och 

här är några citat från målvakterna där de beskriver sin situation. 

”Det är töligt att vara självlärd.” 

– Respondent 5 
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Svaret nedan gav en av respondenterna när hon fick frågan hur det kändes att ingen av hennes 

tränare någonsin frågat vad hon vill göra för övningar eller vad hon vill träna på. 

”Det känns väl okej efter några år. Man blir van. Man vet inte något bättre heller, så de är 

såhär de är att va målvakt. Så de känns ju inte dåligt eller så. Men det är liksom, ja, man bara 

är med typ.” 

– Respondent 4 

En av målvakterna hade haft ganska frekvent målvaktsträning, men efter att ha bytt förening 

hade hon det inte längre. Hon sa såhär. 

”Känner mig som en mur bara som ska stå där på träningarna.” 

– Respondent 6 

Två av målvakterna förklarar hur de spenderar sin fritid på youtube.se eller andra hemsidor 

för att lära sig hur de bland annat ska sitta och röra sig i målet. De tränar även förflyttningar 

och positionering på sin fritid på grund av att de inte får tillräckligt av det på lagets 

träningstid. 

5.3 Matcher 

Samtliga respondenter tyckte att matcher var roligare än träningarna och en bidragande faktor 

till det är att det är mer press på dem då, precis som citatet nedan beskriver. 

”Mer allvar än på träningar. Mer press. De blir liksom roligare. På en träning så syns man inte 

så mycket som målvakt. Men det gör man på match, oavsett om man gjort en dålig eller bra 

match.” 

– Respondent 2 

Några negativa känslor kring matcherna fanns inte hos någon av målvakterna om de fick 

räkna bort de gånger det går dåligt, för det tycker ingen av dem är roligt. 

Toppning var någonting som alla målvakterna upplevt, både att de själva får spela och att det 

är de som får sitta på bänken. Men det var i olika åldrar de stötte på toppning för första 

gången. Samtliga tycker dock att det är roligt när de själva får spela, men när de får sitta vid 

sidan av är det inte lika kul.  

”Tråkigt att sitta bänk o titta på när den andra målvakten inte får sitta en match liksom.” 

– Respondent 2 
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5.4 Ledare 

När respondenterna fick välja ut egenskaper hos en bra ledare, respektive en dålig ledare, gav 

de liknande beskrivningar. Så här beskriver de en bra ledare tillsammans. En bra ledare ser 

hela laget utan att missa någon spelare, alla spelare ska ha samma förutsättningar, få spela lika 

mycket, det ska gå att prata med hen om vad som helst och de ska vara snälla. 

När de beskrev en sämre ledare har var det i princip motsatsen till vad en bra ledare hade för 

egenskaper. Och dessa egenskaper kommer från ledare de haft genom sina år som målvakter 

inom innebandyn. Hälften av respondenterna hade haft ledare som favoriserat vissa spelare 

och låtit dem spela mer än andra. En av respondenterna hade berättade att hon inte hade haft 

en enda dålig ledare och kunde inte nämna en dålig egenskap hos de ledarna hon haft. 

5.5 Familj 

Ingen av respondenterna ansåg att de hade höga krav på sig hemifrån. Någon kände av lite 

press hemifrån med att gå på träningar, men att det inte var någonting hon tyckte var jobbigt. 

De var även tydliga med att det var dem själva som bestämde om de skulle gå på träningar 

eller spela matcher i slutändan.  

Frågan om hur deras familj bemöter dem efter en match beroende på vinst eller förlust ställdes 

till målvakterna, och de hade liknande svar allihop. 

Efter vunnen match: ”Gör jag någon tabbe brukar pappa kommentera de ganska snabbt, men 

med glimten i ögat. Lite arg blir man ju då men de är inget som är jobbigt.” 

– Respondent 3 

Efter förlorad match: ”Tar upp både bra och dåligt. Om de ser att jag är sur så pratar de inte 

med mig. För att de vet att ja vill inte.” 

– Respondent 3 

Liknande svar gavs från samtliga respondenter. 

5.6 Kompisar 

Alla utom en av respondenterna ansåg att de kunde vara sig själva bland sina lagkompisar och 

att de trivdes med den sociala roll de hade. Respondenten som inte hade samma sociala roll i 

laget som på fritiden fick samma fråga som de andra fått angående om hon trivdes med sin 

sociala roll. Hennes svar var att hon inte mådde dåligt av det i alla fall. Den här respondenten 
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spelar dock i två olika lag inom sin förening och i ena laget hon hade en annan social roll. 

Däremot känner hon att hon kan vara sig själv när hon spelar med det andra laget.  

Om respondenterna hade samma kompisar inom innebandyn som på fritiden svarade de alla 

utom en ja på. De hade kompisar från skolan, samt från andra ställen också. Men mestadels 

var kompisarna från deras innebandylag. Anledningen till varför en av målvakterna inte hade 

så många kompisar hon umgicks med från laget, berodde på att de flesta i hennes ålder hade 

slutat och det var mestadels yngre som spelade kvar. 

5.7 Skola 

Om respondenterna hann med skolan eller inte visade sig vara en fråga de hade delade 

meningar om. Fyra stycken tyckte att de hann med det de skulle i skolan, men att det hade 

tendenser till att bli lite för mycket att hinna med när det var innebandysäsong. 

”Jobbigt under vintrarna att hinna med i skolan eftersom att innebandyn är väldigt 

påfrestande.” 

– Respondent 3 

”Hann inte med skolan då jag prioriterade innebandyn.” 

– Respondent 6 

5.8 Fritid 

Fritiden är ingenting som målvakterna tycker att de har mycket av. Enbart en av dem ansåg att 

hon hade tillräckligt med fritid. Annars berodde det på hur det såg ut med innebandyn och 

skolan ifall det fanns någon fritid eller inte. Någon av målvakterna kände att hon önskade att 

det fanns en åttonde dag i veckan ibland för att det skulle finnas tid att återhämta sig och bara 

ta det lugnt.  

”Haft tillräckligt med fritid. Även om man missar mycket på grund av innebandyn så är det 

ändå ett val jag gjort som jag trivs med.” 

– Respondent 3 

”Det blev för mycket med skola och innebandy, så jag tog mig fritid genom att hoppa över 

skola. Kompisarna träffade jag på innebandyn.” 

– Respondent 5 

För vissa av respondenterna gick bristen på fritid ut över skolan då de prioriterade innebandyn 

istället. 
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5.9 Målsättning 

Målvakternas målsättningar var väldigt lika varandra. De hade långsiktiga mål och strävade 

efter att spela på så hög nivå som möjligt samt att bli så bra som möjligt. Några hade haft som 

mål att spela i värmlandslaget och vissa hade till och med lyckats nå det målet. Två av 

målvakterna hade även kortsiktiga mål, som gick ut på att bli rörligare och att bli bättre än den 

andra målvakten i laget under säsongens gång. Känslan som uppstod när de hade nått ett 

långsiktigt mål var väldigt positiv, men när de misslyckades med ett långsiktigt mål upplevde 

de att det var jobbigt. De med kortsiktiga mål hade uppnått dem, men funderade inte så 

mycket mer på det. Reaktionen var inte så överväldigande då det var små mål förklarade de. 

5.10 Positivt under målvaktskarriären 

Frågan kring vad som varit positivt hittills i karriären fick svar som hade en liknande 

innebörd. Det var oftast någon sorts prestation som de var extra nöjda med. 

”Cuper har varit kul. Blev matchens lirare ofta och fick pris för det. O det var roligt.” 

– Respondent 1 

5.11 Fyra önskningar 

När de fick önska sig fyra saker för att förbättra sin innebandyupplevelse valde samtliga att 

önska sig specifik målvaktsträning, för att kunna utvecklas mer. Efter detta ville alla utom två 

hitta på saker med laget för att förbättra gemenskapen i gruppen. De två sista önskningarna 

var väldigt olika från allas sida. Exempel på detta är. 

”Träna med killar för att det är högre nivå och man lär sig mer.” 

– Respondent 6 

”Bli bättre på allt. De är kul att va bra.” 

– Respondent 4 

”Bättre hall att träna i.” 

– Respondent 1 

5.12 Idrottens betydelse 

Alla fick frågan vad de skulle tycka om de inte fick idrotta mer. Följdfrågan var varför de 

tyckte som de gjorde. Den gemensamma nämnaren här var att de inte visste vad de skulle göra 

om de inte fick idrotta. Alla utom en svarade att kompisarna är någonting de skulle sakna 

mest av allt och även innebandyn i sig. Annars hade de svårt att uttrycka sina känslor kring 
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den här frågan. De sa att de inte riktigt visste varför de tyckte det var jobbigt att sluta idrotta. 

Det är bara kul helt enkelt, och de vill inte sluta med något de tycker är roligt.  
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

I ATDE-modellen visades det olika faktorer som påverkade målvakterna på ett eller annat 

sätt. En av de faktorerna var skolan. Men det verkade inte som att den påverkade dem allt för 

mycket då till exempel två av målvakterna valde att hoppa över skolan för att spela 

innebandy. En av målvakterna tyckte att det kunde bli lite mycket under vintern med både 

skola och innebandy, men förutom henne var det inga större reaktioner kring skolan. Vilket 

var förvånansvärt med tanke på att det ofta pratas om att skolan ska vara första prioritet. 

En av målvakterna uttryckte sig som sagt så här angående att hon aldrig blivit tillfrågad vad 

hon vill träna på eller göra för övningar under träningarna. 

”Det känns väl okej efter några år. Man blir van. Man vet inte något bättre heller, så de är 

såhär de är att va målvakt. Så de känns ju inte dåligt eller så. Men det är liksom, ja, man bara 

är med typ.” 

– Respondent 4 

Det är både bra och dåligt på samma gång när målvakter uttrycker sig på det här sättet. 

Anledningen till varför det är positivt är för att hon inte upplever att det är dåligt. Med andra 

ord är hon inte missnöjd över att fokus inte ligger på henne. Den negativa delen är att hon 

säger att det känns okej efter några år och att man blir van. Hon vet inte bättre och antar 

därför att det bara är att gilla läget om hon ska vara målvakt. Sist men inte minst känner hon 

att hon bara är med. Som om hon får vara med, men inte på samma villkor som de andra 

spelarna. Precis som Fraser-Thomas (2007) tar upp, är en anledning till varför utövare slutar 

med idrotten, att de får begränsad tid med sina ledare. Nu har den här målvakten inte valt att 

sluta med innebandyn utan istället valt att byta förening.  

Alla respondenter som deltog (utom en) har bytt förening eller lag inom föreningen på grund 

av att de känt sig missnöjda med sina ledare. De hade inte gett dem tillräckligt med speltid 

eller så hade de helt enkelt inte gett dem uppmärksamhet under träningstid och på så sätt 

hindrat deras utvecklingsmöjligheter. Detta ger en tydlig bild om att målvakterna inte vill tas 

för givet. Och det ska de inte behöva göra heller om ledarna följer SIU:s riktlinjer för barn 

och ungdomsidrott, som tydligt beskriver hur de ska behandlas inom innebandyn (Svenska 

innebandyförbundet, 2011). 
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Den enda som inte bytt lag eller förening på grund av sina ledare, gjorde det en gång då laget 

hon spelade i lades ner på grund av att det inte fanns tillräckligt med spelare. Hon har inget 

negativt att säga om sina ledare eller någonting annat inom innebandyn. Det är sådana 

idrottsupplevelser Sverige ska sträva efter att uppnå (RF.se, 2009). 

Någonting alla målvakter som deltagit i studien har gemensamt är att ingen har slutat. När de 

upplevt att de inte trivts eller att de av andra skäl inte kunnat spela kvar i samma förening har 

de valt att byta förening istället för att sluta med innebandyn. Målvakternas beteende speglar 

självbestämmandeteorin då det finns ett starkt behov av kompetens hos dem och väljer därför 

att lämna sitt gamla lag eftersom de tappar motivationen. När de väl bytt lag har de valt att gå 

till ett lag där de redan har kompisar eller att kompisar från det gamla laget följt med till det 

nya. Det betyder att behovet av relationer med andra och att känna tillhörighet är någonting 

som tillfredställs. Samtliga respondenter berättade att de inte upplevde för höga krav eller för 

stor press hemifrån och att det var de själva som bestämde om de skulle idrotta eller inte. 

Samt att deras föräldrar var stöttande. I och med detta uppfylls även behovet av 

självbestämmande eftersom de själva väljer om de ska fortsätta med en idrott de redan tycker 

är rolig (Deci & Ryan, 2000). 

Som tidigare nämnt klargjorde målvakterna att de tyckte om att känna sig sedda. Samtliga 

tyckte också att det var roligare att spela match än att gå på träningar. De beskrev matcherna 

som roliga för att det var mer press på dem då, de kunde göra avgörande räddningar och för 

att de fick synas mer. När de fick frågan om varför matcher var roligare än träningar var det 

ingen som tvekade. Det var nästan som att de tyckte det var en dum fråga, eftersom det var så 

självklart för dem. Att få dem att känna samma press på träning som de gör under en match 

kan vara svårt att lyckas med. Men om det läggs mer fokus på målvakterna under träningstid 

kanske frågan om vad som är roligast av match och träning inte längre kommer vara lika 

självklar. Tanken med detta är att om matcherna är någonting alla ser fram emot och att 

ledarna lyckas få träningarna att vara nästan lika roliga, så kommer varje innebandyupplevelse 

vara kopplat till någonting positivt för målvakterna. Och utövar målvakterna innebandy för att 

de själva tycker det är roligt, kan det kopplas till den inre motivationen som i sin tur gör att de 

fortsätter idrotta under en längre tid (Hassmén m.fl., 2009).  

Ett sätt att förbättra målvakternas träningsupplevelse är genom så kallad målvaktsträning. Det 

är någonting som alla respondenterna var intresserade av och som de önskade att de hade 

kontinuerligt. Att ha målvaktsträning betyder inte att laget måste ha en speciell 
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målvaktstränare. Målvakterna sa att de skulle vara nöjda om de bara fick mer fokus på dem 

(även om en målvaktstränare var att föredra) och att övningarna var uppbyggda på ett sådant 

sätt att de också fick utvecklingsmöjligheter. När övningen gås igenom ska det även förklaras 

för målvakten och inte enbart för utespelarna vad alla kommer att få träna på när den 

genomförs. Då detta gör träningsupplevelsen till något bättre höjer det som sagt också den 

inre motivationen (Hassmén m.fl., 2009). Det här är ingenting som är omöjligt att uppnå då 

det finns utbildningsmöjligheter via svenska innebandyförbundet som handlar bland annat om 

målvaktsträning. Just den innebandyutbildningen är kopplad till nivå röd i SIU (Svenska 

innebandyförbundet, 2011). 

Tidigare forskning om varför barn och ungdomar slutar kontra varför de fortsätter med idrott 

exempelvis Thedin (2012), Fraser-Thomas (2007) och Riksidrottsförbundet (2004). Stämmer 

bra överens med det resultatet den här studien åstadkommit. Målvakterna tycker om att vara 

med lagkamraterna och att utvecklas och lära sig nya saker (Thedin, 2012). Ingen av de som 

deltog i den här studien har slutat med innebandyn men de slutade däremot i sina gamla 

föreningar. Och anledningarna varför de gjort det är snarlika de som Fraser-Thomas (2007) 

och Riksidrottsförbundet (2004) tar upp i sina resultat. 

För att sammanfatta resultatet kopplat till syftet och frågeställningarna speglar deras fortsatta 

innebandyspelande som sagt självbestämmande teorin. Med hjälp av strävan efter ständig 

utveckling, kompisar och eget bestämmande lyckas de hålla sig motiverade trots olika 

motgångar och väljer att fortsätta med innebandyn när andra slutar (Deci & Ryan, 2000). 

Resultatet stämmer också ganska bra överens med ATDE-modellen, speciellt föreningsskalet 

som var det som påverkade målvakterna allra mest. Bra lagkamrater, bra ledare och 

målvakterna själva var några av de viktigaste byggstenarna. Men även om föräldrarna inte gav 

någon direkt påverkan på sina barn påverkades respondenterna indirekt genom att de fick 

bestämma själva. Precis som Eliasson och Johansson (2014) tar upp är föräldrarna engagerade 

i sina barns idrottsliv och är delaktiga i beslutstaganden, vilket stämmer bra överens med vad 

respondenterna svarade i den här studien. Det är de som skjutsar sina barn till träningar och 

matcher, så utan dem hade det självklart blivit mycket svårare att utöva idrotten. Detta gör 

dem till en av de viktiga faktorerna också. Någonting som inte får glömmas bort är hur de 

genom stora delar av intervjun pratar om deras brist på hjälp från ledarna med deras egen 

utveckling. Så det var ingen överraskning att det var någonting samtliga respondenter önskade 

sig för att få en bättre innebandyupplevelse.  
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6.2 Metoddiskussion 

Valet av metod var till en början ett svårt beslut. Detta berodde på att det inte var helt bestämt 

om studien skulle vara generaliserande eller inte. Hade det blivit en kvantitativ metod hade 

fler kunnat delta i studien och på så sätt hade fler målvakter fått sin röst hörd. Problemet var 

dock att det var målvakternas känslor, tankar och upplevelser som var huvudmålet att få fram. 

Vilket betydde att en kvalitativ metoddel var mer passande för studiens riktning. Hade det 

blivit en kvantitativ metod som användes i slutändan hade resultatet förmodligen inte varit 

lika bra. Det hade varit svårt att mäta någons känslor i siffror vilket hade betytt en sämre 

validitet för studien eftersom den troligtvis inte kunnat mäta det som var tänkt från början. 

Men med det sagt är det trots allt bara sex stycken respondenter som deltagit i studien, vilket 

betyder att det blir svårt överföra resultatet till andra än just dessa respondenter (Hassmén & 

Hassmén, 2008). 

Om studien är reliabel eller inte är svårt att svara på, med tanke på att det är en kvalitativ 

studie som utförts. Reliabilitet brukar oftast kopplas samman med kvantitativa studier 

eftersom att de är lättare att genomföra på exakt samma sätt och på så sätt se om svaret blivit 

det samma eller inte. Kvalitativa studier tolkas av forskaren vilket leder till att det blir svårare 

att replikera studien till 100 %. Men det är inte omöjligt att göra det. Med tanke på att 

intervjuerna i den här studien var semistrukturerade och att respondenterna inte läste 

intervjufrågorna innan de fick dem ställda till sig, blir studien inte lika reliabel den annars 

kanske skulle varit. Anledningen till att de inte fick intervjufrågorna skickade till sig innan 

själva intervjun var för att jag inte ville att de skulle ha färdiga svar innan frågan ens var 

ställd. Och på så sätt bli mer likt en enkät med korta svar som inte är lika välutvecklade. Ett 

annat problem med studien som kan påverka dess reliabilitet är om respondenterna känner att 

de inte kan svara ärligt på vissa av frågorna. Det skulle bli svårt att efterlikna resultatet då 

med tanke på att om en annan forskare genomför studien kanske hens respondenter känner att 

de kan lita på hen (Hassmén & Hassmén, 2008). 

6.3 Fortsatt forskning 

Det vore intressant om det utfördes någon sorts kvantitativ studie kring just 

innebandymålvakter för att se hur de upplever sin innebandymiljö. Att det ska vara en 

kvantitativ studie är just för att kunna generalisera resultatet. Skulle det visa sig att 

innebandymålvakter runt om i Sverige upplever att de till exempel inte känner sig sedda, att 

de inte trivs eller att de inte utvecklas på träningar. Då kan svenska innebandyförbundet 

förhoppningsvis ta tag i problemet och försöka lösa det. Detta är förstås spekulationer 
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baserade på den här studiens resultat. Men förhoppningsvis vill någon i framtiden ta den här 

frågan vidare i hopp om att kunna erbjuda fler utövare en bra idrottsupplevelse.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Tema 1. Idrottsbakgrund 

– Hur har din idrottsbakgrund sett ut från att du började med idrott tills dagsläget? 

Tema 2. Träningar 

– Har träningarna du haft genom åren varit utvecklande? 

– Anser du att du fått den hjälp du behövt? 

Tema 3. Matcher 

– Hur upplever du matcher (roligt, tråkigt osv)? 

– Vet du vad begreppet toppning betyder? 

– När upplevde du det första gången? 

– Hur kändes det när du fick spela och när du inte fick det? 

Tema 4. Ledare 

– Känner du att ledarna du haft genom åren har sett dig och gett dig uppmärksamhet? 

– Vilka ledare har varit bättre och vilka har varit sämre? 

– Varför har de varit bättre eller sämre? 

Tema 5. Familj 

– Är din familj stöttande när det kommer till ditt idrottande? 

– Känner du att de ställer höga krav eller pressar dig? 

– Om du vunnit en match, vad gör de då? 

– Hur känns det? 

– Om du förlorat en match, vad gör de då? 

– Hur känns det? 
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Tema 6. Kompisar 

– Har du samma kompisar på fritiden som du har inom innebandyn? 

– Hur ser din sociala roll ut i laget? 

– Trivs du med den rollen? 

– Är det samma roll du har på fritiden? 

Tema 7. Skola 

– Hur går det i skolan? 

– Går skolan eller innebandyn först? 

Tema 8. Fritid 

– Hinner du med annat än innebandyn och skolan? 

– Vad gör du då? 

– Anser du att du har tillräckligt med fritid? 

– Om inte, hur känns det? 

Tema 9. Målsättning 

– Har du haft eller har du i dagsläget några mål med din målvaktskarriär? 

– Vad är det för mål? 

Tema 10. Positivt under målvaktskarriären 

– Vad har varit bra under åren som målvakt? 

Tema 11. Fyra önskningar 

– En generös ande ger dig fyra önskningar för att förbättra din innebandyupplevelse. Vad 

önskar du dig? 

– Varför just dessa saker? 
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Tema 12. Idrottens betydelse 

– Vad skulle du tycka om från och med idag inte fick idrotta längre? 

– Varför tycker du så? 


