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Abstract 

Studiens syfte är att skapa större förståelse hur utvecklingsmiljön ser ut för ungdomars steg 

upp i elitinnebandy. I centrum för fallstudien står Jönköpings Innebandyklubb som under de 

senaste åren, 2014–2018, upplevt många framgångar på nationell ungdomsnivå, tre SM-guld, 

ett silver och en fjärde placering i de årliga Juniorallsvenska-slutspelen. Genom kvalitativa 

intervjuer med spelare som tagit steget från junior till senior och Christian Lindahl, 

utvecklingsansvarig, sammanställs egna erfarenheter och upplevelser för att förklara miljöns 

påverkan på individen. Analyseringen av resultatet utgår ifrån Henriksens framgångsfaktorer 

och specialidrottsförbundens syn på talang, talangidentifiering och talangutveckling. I 

slutsatsen av studiens syfte återfinns utvecklingsmiljöns enskilda faktorer som en viktig 

process hos den enskilda individen, respondenterna lägger dock tyngd vid förklaringen av 

varje enskild faktor och att vissa är mer betydelsefulla än andra.   

Nyckelord 

ATDE-modell, Jönköpings Innebandyklubb, Innebandy, NIU, Spelarutveckling, Talang, 

Utvecklingsmiljö. 
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Tack 

Tack till Jönköpings Innebandyklubb som gett oss möjligheten att utföra denna studie kring 

just föreningen. 

Vi vill rikta ett stort tack till föreningens representant Christian Lindahl som varit behjälplig 

kring så väl kontakter inom föreningens samt bidragit med föreningens syn på studiens 

område. 

Vi vill rikta ett stort tack till de åtta respondenterna som gjort denna studie möjlig, utan er 

hade det inte funnits någonting att förmedla. Tack för bidragandet av åtta intressanta 

intervjuer där vi berört så väl era liv, karriärer som Jönköpings Innebandyklubb. 

Slutligen vill vi rikta ett tack till vår handledare Per Göran Fahlström som bidragit med kloka 

ord och en ökad professionalism i genomförandet av denna studie. 

Växjö, Juni 2018 
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1 Inledning 

Begreppet talang beskrevs redan 1985 enligt följande: “By talent we mean an unusually 

high level of demonstrated ability, achievement, or skill in some special field of study 

or interest” (Benjamin Bloom 1985, s. 5). Ericsson, Prietula och Cokely (2007) menar 

att stor mängd träning (10,000 timmar) resulterar i kvalitéer på elitnivå. Medan 

Olszewski-Kubilius och Thomson (2015) i sin artikel framhäver att talangutveckling 

inte är en lag skriven i sten utan en rörlig regel från organisation till organisation. 

Artikeln lyfter vikten av att utveckla individerna, i det fallet eleverna, genom stadier och 

menar på att föreningar förstår definieringen av talangutveckling annorlunda gentemot 

hur skolans värld uppfattar det. 

En sådan likhet är den vikt som läggs vid individuell spelarutveckling eller för att 

använda det något kontroversiella begreppet talangutveckling. De flesta klubbar och 

förbund jobbar på något vis med det fastän olika och ser ofta på varandra för att inte 

missa något steg i utvecklingen (Fahlström 2011).   

1.1 Problemformulering 

Fostran av egna talanger är för verksamheter en vardaglig diskussion, i ett inslag om 

IFK Norrköping och deras talangverksamhet försöker Fotbollskanalen (2017) redogöra 

för vad klubben gör för att särskilja sig från konkurrenterna. Några av spelarna berättar 

att skillnaden mellan representationslaget och ungdomslagen inte är stor. Ungdomarna 

får chansen att komma och träna tillsammans med A-laget samtidigt som de nya 

spelarna förklarar att de känner sig välkomna. Tränarna förklarar att dörren till A-laget 

alltid står öppen, ledare från ungdomslagen för varje vecka dialoger med A-lagstränarna 

för att förmedla ett enat budskap genom klubben. 

I samband med talangutveckling har i Sverige ett begrepp tagit fart, klubbar och 

organisationer har börjat använda sig av termen talangfabrik. Lindstedt (2017) följer ett 

gäng killar som inleder sin dag med en ishockeyträning klockan 08:00, killarna som 

drömmer om att leva på sin ishockey tränar hårt varje dag. Utöver ishockeyn studerar 

spelarna på Huddinge hockeygymnasium, ett NIU berättigat gymnasium, och är 

specifikt utvalda av sportchef och huvudtränare för Huddinge hockey. Sportchefen 

förklarar att varje år söker cirka 200 elever till skolan och att urvalsprocessen inte enbart 
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faller på deras sportsliga meriter utan även hur de passar in i truppen och deras förmåga 

att hantera med- och motgångar. Anledningen till att det kallas för en talangfabrik har 

varit för deras förmåga att producera NHL- och landslagsspelare, däribland Marcus 

Krüger, Jhonas Enroth och Linus Klasen. Spelarna som blir antagna har enbart ett mål 

och det är att få ett proffskontrakt, enligt sportchefen vet spelarna vilka krav som ställs 

för att lyckas. Drömmen om att nå eliten är inte bunden till en enskild idrott och i 

studien undersöks bland annat respondenternas vägar till elitinnebandyn. 

Inom innebandyn diskuteras det hett kring vilket upplägg och vilken press som ska 

läggas på de unga individerna för att de på bästa möjliga vis ska utvecklas för att ta det 

stora steget till det som idag kallas elitidrott. Många unga spelare benämns ofta som 

lovande eller talanger och det kan ses omöjligt att definiera vad talang är med anledning 

att betydelsen verkar förändras beroende på idrott, sammanhang, kunskapsnivå och 

erfarenhet. 

Säsongen 2016/2017 vann Jönköpings Innebandyklubb, JIK, den näst högsta serien på 

dam- respektive herrsidan vilket innebar avancemang till Sveriges högsta serie vid 

namn Svenska Superligan, SSL (Sandquist 2017). Samma år vann juniorherrarna SM-

guld för tredje året i rad, vilket föreningen är ensamma att lyckats med på denna nivå. 

Flera spelare som var med vid framgångarna har från juniornivå slussats upp i A-laget 

och finns i dag med och bidrar till att JIK även kommande säsong, 2018/2019, spelar i 

SSL. Vad ligger till grund för Jönköpings framgångar inom spelarutveckling, finns det 

några specifika faktorer som påverkar spelarna i JIK:s utvecklingsmiljön?  

1.2 Syfte och frågeställning 

Denna studie syftar till att undersöka hur Jönköpings Innebandyklubb arbetar med 

talangutveckling för barn och ungdom och belysa hur den lokala utvecklingsmiljön 

beskrivs utifrån dagens A-lagsspelare med bakgrund i föreningens juniorlag. 

• Hur ser JIK:s metoder ut för utveckling av innebandyspelare? 

• Hur definieras talangutvecklingen genom klubben? 

• Hur beskrivs utvecklingsmiljön kring spelarna? 
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1.3 Begreppsförklaring 

JAS: Förkortning av Juniorallsvenskan. En elitserie för spelare upp till 18 år vilket 

inleds med regionalt seriespel där seriens bästa lag kvalificerar sig till det avslutande 

SM-slutspelet, även kallat innebandyfesten. 

NIU: Kort för Nationella Idrottsutbildningar, en skola med inriktning att utveckliga 

inom idrott med lokal och regional antagning. NIU har som mål att förbereda eleven för 

en idrottskarriär på nationell elitnivå.  

Sociala miljöer: Utövarens sociala relation till en faktor inom ATDE-modellen i form 

av en fysisk person. Med exempel som utövarens relation till tränare, föräldrar eller 

lagkamrater. ATDE-modellen förklaras ingående i Idrottsliga utvecklingsmiljöer. 

RIG: Kort för Riksidrottsgymnasium, en skola med inriktning att utveckliga inom idrott 

med riksintag. RIG har som uppgift att förbereda eleven för en idrottskarriär på 

internationell nivå.  

Utvecklingsmiljö: Det sammanhang utövaren befinner sig i med syfte att utvecklas 

inom sin idrott.  I denna studie syftar utvecklingsmiljön till ATDE-modellen i sin 

helhet, alla faktorer som påverkar individen, de behöver inte ha anknytning till idrotten 

men de påverkar utövarens utveckling.  

2 Tidigare forskning 

Innebandyns framfart i Sverige har sedan slutet av 1970-talet varit en succé (Svenska 

Innebandyförbundet 2017). Det finns få som inte hört talas om eller själva spelat 

innebandy i Sverige eller till och med norden, men utanför de nordiska gränserna är 

innebandy en mindre sport. Det skapar en begränsning i den mängd forskning som 

utförts och vi behöver därför leta bland liknande miljöer där talangutvecklingen kan 

kopplas över gränserna. I avsnittet som följer presenteras tidigare genomförd forskning 

som anses relevant för just denna studie.  

2.1 Idrottsliga utvecklingsmiljöer 

På uppdrag av Riksidrottsförbundet skrev Fahlström, Glemne och Linnér (2016) en 

rapport med syfte att beskriva och analysera svenska idrottsföreningar vars verksamhet 
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är framgångsrika i utvecklingen av talanger. Ett perspektiv som innebär förståelse 

utifrån sociala och kulturella förutsättningar. Förutsättningarna utgår teoretiskt från 

Henriksens ATDE-modell (2010). Henriksen (2010) delar upp modellen i makro- och 

mikromiljöer, se figur 1 s.10. Miljöerna kan se annorlunda ut beroende på vilken 

föreningen, organisation eller verksamhet som studeras. I sin avhandling studerar 

Henriksen tre olika talangutvecklingsmiljöer med hjälp av modellerna ATDE och 

Environment Success Factors, ESF och finner att beroende på vilken verksamhet som 

studeras förändras även modellerna uppsättning, till exempel finns en större vikt vid 

mediaövervakningen inom det danska seglarlandslaget medan IFK Växjö lägger större 

vikt vid värderingar från klubb till föräldrar. ESF-modellen kommer inte beröras i 

analysen för denna studie. 

 

Figur 1: Athletic Talent Development Environment (Henriksen 2010) 

Fahlström, Glemne och Linnér har sitt teoretiska perspektiv grundat i Henriksens 

ATDE-modell som beskrivs enligt följande av Henriksen själv översatt av Fahlström, 

Glemne och Linnér:  
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”En idrottslig talangutvecklingsmiljö (ATDE) är ett dynamiskt system som 

innehåller a) den enskilde idrottarens närmaste miljöer på mikronivå där 

idrottslig och personlig utveckling sker, b) samspelet mellan dessa olika 

miljöer, c) på makronivå de större sammanhang i vilka dessa miljöer ingår, 

och d) idrottsgruppens eller lagets organisationskultur som är en integrerad 

del av den idrottsliga utvecklingsmiljöns förmåga att hjälpa unga begåvade 

idrottare att utvecklas till ledande elitidrottare.” 

(Fahlström, Glemne & Linnér, 2016, s. 21) 

Modellen, som skapades av Henriksen, har sedan dess utvecklats av Fahlström, Glemne 

och Linnér i och med rapporten från 2016. De har i deras modell, kallad 

Utvecklingsmiljöns Påverkbara Faktorer eller UPF-modellen, valt att fokusera på de 

faktorer som de anser vara påverkningsbara och har lämnat de icke påverkningsbara 

något åt sidan. 

Empirin sammanställdes genom intervjuer inom tolv stycken idrotter, oftast i form av 

anställda på ett specialidrottsförbund representerande idrotten. Vidare utvecklades 

studien genom att stärka ämneskunskaper inom sex av de tidigare valda idrotter för att 

ge studien ytterligare tyngt utifrån nya insamlade data från personer med god inblick i 

verksamheter utvalda då de anses vara framgångsrika idrottsliga utvecklingsmiljöer. 

Efter sammanställning av empiri identifierar Fahlström, Glemne och Linnér fem 

huvudgrupper som är gemensamma eller likartade i de verksamheter som fördjupats, de 

är följande: 

Verksamheten har…  

• en tydlig struktur 

• en helhetssyn på den idrottsliga individen 

• tillgången till goda fysisk träningsmiljö 

• kompetens bland tränarna  

• goda förhållanden i träningsgruppens sammanställning och samverkan 

Därefter utvecklar de sammanställningen av grupperna och inleder arbetet med att 

analysera tre teman som de anser skiljer sig från varandra med grund i vad som tidigare 

identifierats. Temana är de följande tre: 
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o Sociala faktorer 

o Organisation, kultur och materiella resurser 

o Coachens idrottsliga och pedagogiska kompetens 

Utifrån det genomförs en analys där de tre författarna lyfter vikten av att ha en 

fungerande grupp som sparrar, stöttar och accepterar varandra. Att organisationens 

arbete genomsyras av en genomtänkt progression, att det finns en kultur av att vinna och 

nå framgång samt att arbeta med en värdegrund som är genomarbetad. Slutligen 

coachens kompetens, grundas i kompetenta och välutbildade ledare som bygger 

prestigelösa relationer med utövarna i syfte att stödja deras progression.   

2.2 Psykosociala faktorer och karriärövergångar 

Larsens avhandling (2013) bygger på tre olika huvudfokus: 

• Att kartlägga de psykosociala färdigheterna unga fotbollsspelare besitter i 

förhållande till deras mikro- och makromiljöer.  

• Att förse en holistisk beskrivning av den framgångsrika ATDE-modellen i 

sammanhang med lagidrott.  

• Att skapa en detaljerad interventionsplan baserade på ekologiska perspektiv och 

sedan kartlägga deltagarnas upplevelser under och efter planens fortgång.  

Planen ska fungera som en daglig praxis för att stärka relationen mellan psykosociala 

färdigheter värdiga en elitförening, färdigheterna ska då ge de unga spelarna 

möjligheten att lyckas till en större utsträckning. I det andra fokus finner Larsen 

tränarens roll tillsammans med fokus på planer över lång tid och inte tidig framgång, 

den lokala miljön var färgade av samarbete, öppenhet och att deltagarna delade med sig 

av erfarenheter och upplevelser för att hjälpa varandra.  

I Larsens avhandling (2013) görs en enskild studie tillsammans med Alfermann, 

Henriksen och Christensen där fokuset är att fastställa talangutvecklingen för ungdomar 

tillhörande U17-laget inom en klubb som har en historia av att producera många 

professionella fotbollsspelare. De redovisar att många av spelarna som flyttar till 

klubben, några redan som trettonåringar, blir tvungna att lägga allt fokus på fotbollen 

vilket innebar att andra intressen eller andra idrotter fick avvecklas. Larsen lyfter även 
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problemet i övergången från junior till senior där han menar att avsaknaden av 

kommunikation och profiler att se upp till försvårar övergången. Vidare menar de dock 

att avståndet som kan finnas mellan senior och junior och det stora klivet det innebär 

kan underlättas genom successiva kliv med exemplet att spelarna tränar med en äldre 

grupp några gånger ibland och att det då ska underlätta och möjligen undvika en 

kulturkrock. 

Gustafsson (2017) kartlägger hur en svensk elitfotbollsförening jobbar med karriärsteget 

från junior- till seniornivå. Uppsatsen använder Larsens (2013) bakgrunder inom ämnet 

som en byggsten. Gustafssons syfte är att kartlägga hur steget ser ut genom två 

perspektiv; organisations-/föreningsnivå och spelarens synvinkel. Eftersom studien har 

två perspektiv väcks ett intresse att ta i beaktning hur Gustafsson behandlar 

informationen i relation till vem det är som talar. Gustafsson uttrycker flera intressanta 

analytiska ståndpunkter i sammanband med föreningens egna syn på vikten av 

talangutveckling inom ungdomssektionen och de system som påverkas därigenom. 

Föreningen står fast vid att ungdomsutveckling är det centrala redskapet men utifrån 

Gustafssons beskrivning är det ett problem när rollerna både inom tränarstaben och 

administrativt kontinuerligt ändras då laget förflyttas upp eller ner genom serierna.  

Vidare beskriver föreningens A-lagstränare att de ungdomar som lyfts upp till A-laget 

inte får tillräckligt med speltid för att utvecklas med anledning att pressen på föreningen 

att avancera genom seriesystemet är för stor vilket är en bidragande faktor till att 

ungdomarna inte är tillräckligt skickliga för att spela på denna nivå. I och med det 

uppstår tvetydigheter med anledning att föreningens mål är att spelarna i A-laget ska 

avancerat från den egna akademin för att fortsätta sin utveckling och prestera utifrån A-

lagets kravbild. Istället sätts spelarna i en typ av limbo där speltiden inte är tillräcklig 

för att utvecklas, tilläggas bör också att de upplevda kraven som behöver uppfyllas från 

spelarnas sida är väldigt otydliga vilket skapar en oro hos spelarna då de inte vet vad 

som förväntas av dem.  

Utifrån intervjuerna framgår det att både de mentala men också fysiska kraven är 

väldigt varierande och otydliga. Gustafsson menar att tydliga planer för de U19 spelare 

som kommit längst i sin individuella utveckling behöver skapas för hur en eventuell 

övergång ska genomföras, han fortsätter att steget mellan junior och senior måste 

underlättas både praktisk och teoretiskt. Gustafsson föreslår att en roll som liknar 



  

 

12 

koordinator eller projektledare bör tillsättas och som jobbar med att utveckla en modell 

för hur framtida karriärövergångar skall genomföras, modellen ska underlätta arbetet 

med de långsiktiga målen föreningen har. 

Kay (2000) studerar familjens centrala roll för den aktives prestation på elitnivå genom 

intervjuer med den aktives familj. Studien menar att familjens roll innebär ett 

självuppoffrande för barnets chans till idrottslig excellens, den aktive behöver enligt 

Kay en grund byggd av engagemang. Kay identifierar och följer 20 atleter i varierande 

åldrar som tillsammans med sina föräldrar beskriver vad det betyder att vara elitsatsande 

i ungdomsåren och vilka uppoffringar det innebär. Föräldrar byter jobb för att minska 

sin arbetstid medan andra jobbar övertid på helgerna för att hinna skjutsa atleterna till 

träningarna om dagarna.  

Till det tillägger Coakley (2015) att det finns en trend bland föräldrar att inleda barnets 

idrottsliga karriär i allt yngre åldrar, Coakley menar också att en ökning av privata 

idrottsförberedande program finns tillgängliga för barn i yngre åldrar. Vidare anser 

föräldrar inte att barnet behöver sysselsättas med fler sporter, kallat sampling, och att 

specialisering, inriktning mot en idrott, blir vanligare i allt yngre åldrar. Till det ska 

tilläggas att Coakleys perspektiv fokuserar på den amerikanska marknaden, undantag 

för ämnet bör göras i de nordiska länderna där den organiserade idrotten främst bedrivs i 

föreningar men att antalet kommersiella bolag för barnidrott ökar (Svensson 2016). 

Jean Côtés (1999) undersökning resulterar i intressanta fynd gällande fyra familjer med 

presterande atleter i 18 årsåldern. Han utgår utifrån tre kategoriserade åldersspann, 

första vid namn Provår [original: Sampling years] då han räknar med åldrarna sex till 

tretton, den andra men namnet Specialiseringsår [original: Specializing years] som 

sträcker sig mellan 13 och 15 och slutligen den tredje och sista som ses som 

Investeringsår [original: Investment years,] perioden då atletens satsning på vald idrott 

genomförs från 15 års ålder och framåt.  

Över tid menar Côté (1999) att förälderns syn på sitt barns idrottande förändras från en 

ledarskapsroll där syftet är att intressera barnet för idrott till att under investeringsåren 

agera följare eller supporter där uppoffringar görs för att optimera barnets utveckling. 

Under investeringsåldern enligt Côtés artikel kring föräldrars påverkan utvecklas 

föräldrarnas syn på sitt barns idrottande till en allt mer stöttande inriktning. 
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2.3 Framgångsfaktorer inom talangutvecklingsmiljöer 

Christian Johannessons (2015) magisteruppsats har i syfte att bidra till ett utökat 

forskningsläge vad gäller talangutvecklingsmiljöer inom lagidrott i Sverige. 

Uppsatsen är en fallstudie där Johannesson (2015) undersöker hur Henriksens (2010) 

åtta olika framgångsfaktorer finns representerade i en handbollsförening, Johannesson 

undersöker även vilka faktorer som påverkar miljöns möjligheter att skapa 

seniorspelare. För att besvara frågan genomfördes intervjuer med intressenter med 

exempel som spelare på RIG/NIU, tränare och föräldrar. Frågorna utgick utifrån ATDE- 

och ESF-modellerna och kopplades därefter till framgångsfaktorerna. 

I Johannessons redovisning av resultat stärker han flera av Henriksens (2010) 

framgångsfaktorer. Närstående förebilder är en sådan faktor där föreningen upplevs 

jobba relativt mycket med. Seniorerna som har erfarenhet av elitverksamhet får agera 

idrottsförebilder för juniorerna och hjälpa dem underlätta det kommande steget från 

junior till senior. Det går direkt att koppla det vidare till den föregående kapitlet 

angående karriärsövergångar mellan junior till senior inom en svensk 

elitfotbollsförening (Gustafsson 2017). 

Anledningen till att seniorerna i handbollsföreningen får i uppdrag att jobba med just 

övergången handlar till stor del om att kulturen och miljön mellan junior och senior 

skiljer sig avsevärt och juniorerna kan behöva fasas in successivt. En annan 

framgångsfaktor som Johannesson (2015) hittar hos föreningen är möjligheten som 

juniorerna ges att utöva andra idrotter, till och med under RIG/NIU nivå, men även om 

det förespråkas så ser föreningen att det kan bli komplicerat under gymnasietiden då 

antalet träningar ökar avsevärt. Utöver faktorerna finner Johannesson ytterligare likheter 

med följande faktorer: 

• Träningsgrupper med stödjande relationer/förhållningssätt 

• Idrottsliga mål stöds av omgivningen 

• Stöd för utvecklingen av psykosociala färdigheter 

• Fokus på långsiktig utveckling 

• Stark och enhetlig organisationskultur 

• Samordnade insatser/ansträngningar 



  

 

14 

Hedberg (2014) studerar Riksidrottsgymnasietränarens dubbla uppdrag, tränarna som 

hamnar mittemellan skolans och idrottens värld och behöver därför ta hänsyn till både 

institutionerna vid sitt handlande. Hedberg finner att tränarna ofta känner sig uteblivna 

eller särskilda från den formella skolverksamheten och tillägger även att tränarna i 

många fall inte heller är behöriga att agera både tränare och lärare vilket gör att eleverna 

oftast utvärderas efter idrottens logik istället för skolans utarbetade plan. Tränarna anser 

att de själva behöver professionell kunskap och interpersonell kunskap om den aktuella 

sporten men inte intrapersonell kunskap. Den professionella kunskapen syftar till den 

specifika kunskapen kopplad till den idrott som är aktuell men även de områdena som 

påverkar den aktives prestation såsom psykologi eller fysiologi, interpersonell kunskap 

syftar till den sociala miljön kring den aktive och där ingår bland annat tränarskapet och 

relationer. Den intrapersonella kunskapen beskriver tränarens egna filosofi, förmåga till 

kritiskt tänkande och den positiva inställningen till livslångt lärande. Hedberg förklarar 

att en samverkan mellan de tre kunskaperna gör att den aktive kan förbättra sin förmåga 

och karaktär.  

3 Teoretiskt perspektiv 

Studiens teoretiska utgångspunkt baseras på följande begrepp Athletic Talent 

Development Enviroment och Talang(-utveckling).  

3.1 ATDE, Athletic Talent Development Environment 

Modellen som skapades av Henriksen (2010), och beskrivs ingående i tidigare 

forskningskapitlet, används som en grund för uppbyggnaden av vår intervjuguide. Det 

initiala fokuset ligger i att skapa en helhetsbild av utvecklingsmiljön i form av ATDE-

modellens, se figur 1, faktorer genom respondenternas egna åsikter, tankar, upplevelser 

och erfarenheter.  

I analyskapitlet används ATDE-modellens faktorer för att koppla tillbaka till den 

tidigare forskningen utförd inom fältet, där används bland annat Gustafsson (2017), 

Johannesson (2015), Fahlström (2011) och Fahlström, Glemne och Linnér (2016). 

Henriksen (2010) finner även åtta faktorer som identifierar en framgångsrik ATDE, 

faktorerna följer nedan. 
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Framgångsfaktorer i 

ATDE: 

Förklaringar: 

1: Träningsgrupper med 

stödjande relationer 

 

Möjligheten att bli en del av träningsgruppen, stödjande 

relationer och kamratskap inom gruppen. 

2: Lokala förebilder Föreningen/organisationen innehåller blivande elitatleter 

men också nuvarande elitatleter, möjligheten att träna med 

dem och chansen att få lära sig av deras kunskap. 

3: Idrottsliga mål stöds av 

allmänheten 

Möjligheten att kunna fokusera på idrotten, skolan, 

familjen och vänner samtidigt som allmänheten erkänner 

och accepterar atletens idrottsliga hängivenhet.  

4: Stöd för utveckling av 

atletens psykosociala 

färdigheter 

Atleten tillåts möjlighet att utveckla färdigheter och 

kompetenser inom fält utanför idrottens värld 

(självständighet, ansvar och engagemang), idrottaren ska 

ses som en hel människa. 

5: Träning utanför 

huvudidrotten, 

diversifiering 

Atleten ges möjligheten prova på andra idrotter i tidiga 

faser (unga år), integration av annan idrott i den dagliga 

verksamheten, lära sig uppskatta mångsidighet och 

generella idrottsfärdigheter. 

6: Fokus på utveckling 

över lång tid 

Utvecklingen av atleter bedrivs över lång tid och inte för att 

nå tidiga framgångar, träningens innehåll och mängd 

anpassas efter ålder. 

7: Stark och enhetlig 

organisationskultur 

Kulturen karaktäriseras av en enhetlig eller samstämmighet 

mellan artefakter, värderingar och grundläggande 

förutsättningar. Organisationskulturen ger stabilitet till 

gruppen och stödjer den lärande miljön. 

8: Samordnade insatser 

eller ansträngningar 

Atletens omgivning (idrotten, skola, familj och övriga) 

samarbetar och kommunicerar med varandra. Atleten 

upplever samordning och synergi i sin vardag. 

 

Perspektivet återkommer i analyskapitlet där faktorerna ligger till grund för analysen av 

respondenternas svar. 

3.2 Talang-(utveckling) 

Fahlström (2011) syftar till att kartlägga de selektionstrategier och selektionnivåer som 

bedrivs inom verksamheter tillhörande diverse specialidrottsförbund inom 

Riksidrottsförbundet, specialförbunden förklarar deras syn på talang och 

talangutveckling. Innebandyförbundets syn på talang innefattar bland annat att besitta 
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en perceptionsförmåga och kreativitetsvariabel. Förbundens syn på begreppet talang och 

vad det innebär varierar men de kommer överens om vissa faktorer, även om förbundet 

anser att talang är något medfött eller inte så behövs det en stor mängd träning för att 

lyckas (Fahlström 2011). Utöver begreppet talang får förbunden redogöra för sin syn på 

identifikation av talang och hur utvecklingen av talanger ska bedrivas, svaren är 

varierande då några få förbund förespråkar en tidig specialisering medan de flesta 

förklarar att en senare specialisering med fokus på sampling är att föredra. Förbunden är 

dock överens om att det finns en konkurrens som skapas mellan organisationer/förbund 

som bedriver tidig specialisering och dem som inte gör det. Vissa 

organisationer/förbund kan därför vara mer attraktiva för unga spelare om de anser att 

deras egna utveckling kan optimeras i organisationernas miljöer. 

Utifrån specialförbundens syn på talangutveckling och talangidentifikation tar följande 

studie utgångspunkt i förbundens syn, främst utifrån Innebandyförbundet för att jämföra 

och förklara den lokala talangutvecklingsmiljön i JIK. 

4 Metod 

Kapitlet metod berör tillvägagångssättet för hur den empiriska grunden samlades in, hur 

denna empiri nyttjats samt en diskussion kring valet av metod. 

4.1 Datainsamlingsteknik 

Datainsamling görs i syfte att bättre skapa förståelse av det samhälle som människor 

lever i (Hassmén & Hassmén 2008). Att förstå anledningar till handling, den fysiska 

uppbyggnaden och hur vi påverkas av varandra är målet oavsett tillvägagångssätt. 

Nedan presenteras tillvägagångsättet vid insamlandet av empiri. 

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Studiens datainsamling genomfördes genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebär 

att intervjuaren förhåller sig till specifika teman som ska avhandlas. Det genomförs med 

stor frihet och där utrymme för uppföljningsfrågor görs vid de tillfällen som 

intervjuaren uppfattar lämpliga där inga extra frågor var förbereda inför intervjun 

(Bryman 2011).  
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4.1.2 Intervjuguide 

Inför arbetets datainssamlingsfas skapades två intervjuguider med utgång från de olika 

faktorerna inom mikro- och makromiljöer som återfinns i ATDE-modellen (Henriksen 

2010). Notera att frågorna utgår från faktorerna i ATDE-modellen men inte är direkt 

kopplade till rubriksättningen i modellen när resultatet sedan presenteras. Den ena 

intervjuguiden utgick med frågor som författarna ansåg lämpliga mot föreningens 

spelare, se bilaga 1, och den andra tog riktning med frågor som mer berör föreningens 

administrativa arbete, se bilaga 2. 

4.1.3 Genomförande 

Alla studiens intervjuer med respondenter i form av spelare genomfördes genom fysiska 

möten på ett Café i Jönköping medan intervjun med föreningens administrativa 

representant genomfördes via telefon. Inför intervjuerna antog vi två roller varpå en var 

att vara genomföra intervjun med hjälp av intervjuguiden medan den andra personen 

antog rollen som granskare med uppgiften att se över intervjuguiden i syfte att se över 

vilka frågor som gav vilka svar. Som följd av första intervjun uppdaterades 

intervjuguiden då problem uppstod med flera hopp fram och tillbaka i olika tider och 

ämnesområden. Alla intervjuer ledes av samma person för att ha kontinuitet i 

utförandet. 

Vid genomförandet av intervjuerna använde vi som nämnt metoden semistrukturerade 

intervjuer. I och med valet av metod antog intervjuerna olika form med olika 

fokusområden. Varje enskild fråga ställdes vid var intervju, med undantag för det första 

tillfället, men beroende på respondentens svar och våra följdfrågor kunde intervjuernas 

fokus varier. 

4.2 Urval 

Vi noterade herrjuniorernas prestationer på junior-SM under säsongerna 2014–2017 

vilket födde ett intresse för JIK som en organisation. I och med att denna studie tar 

avstamp i enbart en förening och att utgångspunkten i studien är att undersöka spelares 

uppfattning om den utvecklingsmiljö de befunnit sig i. Det finns ett begränsat antal 

kvalificerade respondenter att tillfråga och inkludera i studien vilket innebär att urvalet 

gjordes utifrån en målinriktad urvalsprocess. Vilket syftar till att respondenterna valts ut 

till intervjuerna med anledning att personerna är kvalificerade att besvara de aktuella 
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frågorna (Bryman 2011). Två krav skapades som spelarna behövde uppfylla för att vara 

aktuella för studien, dessa två var:  

1. Varit en del av JIK:s JAS-trupp under de gångna fem säsongerna (2014–2018). 

2. Spelat med representationslaget efter eller under sina pågående JAS-säsong. 

En av författarna utav denna studie hade inför urvalsprocessen insikt i förening vilket 

innebar att han hade en tanke kring vilka spelare som troligtvis skulle stämma överens 

med tidigare nämnda krav, det var initiativet i identifieringen. Steg två var att tillfråga 

föreningens/Sandagymnasiets representant Christian Lindahl hur han såg på urvalet mot 

kraven varpå han identifierade ett antal spelare han ansåg stämma utifrån de ställda 

kraven. Lindahl är utvecklingsansvarig i JIK och instruktör på Sandagymnasiet. Lindahl 

har därför insyn i hur den dagliga talangutvecklings verksamheten bedrivs både på 

gymnasiet men också i föreningen. Slutligen studerades statistik och 

föreningsregistrering över spelarna via Svenska Innebandyförbundet (u.å.) för att 

slutligen kartlägga det potentiella urvalet, en kartläggning innehållande 11 spelare. 

För att kontakta urvalsgruppen gavs tillgång till spelarnas personliga kontaktuppgifter i 

form av mejladresser av Lindahl, alla i urvalsgruppen kontaktades via mejl förutom en 

respondent som är vän med av oss där kontakten istället togs via telefon. Lindahl själv 

skrev vid ett senare tillfälle dessutom personligt till alla i urvalsgruppen att föreningen 

önskade spelarna att delta vid intervjuerna med anledning att de såg en möjlighet att 

själva nyttja studien.  

Att Lindahl skrev till urvalsgruppen var ursprungligen inte tänkt men med anledning av 

en icke tillräcklig respons från spelarna vid första kontakt beslutades det att genomföras. 

I och med att Lindahl under lång tid har funnits i föreningen och har eller har haft tydlig 

kontakt med urvalsgruppen med roller som sportgrupp, mentor och utbildare via 

Sandagymnasiet upplevdes en stor fördel att ha tryggheten från någon inifrån 

föreningen som kontaktade spelarna kring studien. Det resulterade i att sju 

intervjutillfällen genomfördes med åtta spelare. För att skapa en grund att stå på kring 

den syn föreningen har på området och det arbete som genomförs intervjuades också 

Lindahl. 
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4.2.1 Bortfall 

Som tidigare nämnts kontaktade vi elva spelare för intervjuer, varav åtta genomfördes. 

De bortfall som blev berodde på att en önskad respondent befann sig utomlands under 

genomförandeperioden av intervjuer och resterande två inte svarade vid kontakt. 

4.3 Bearbetning av data 

Det finns en stor skillnad mellan kvantitativ och kvalitativ datainsamling och det är hur 

den bearbetas och utvärderas. Den kvalitativa data är i många fall inte direkta svar utan 

istället en beskrivning på en problemlösning från ett eller flera perspektiv. Problemet för 

forskaren blir nu att utifrån den stora mängd data utforma och hitta relevanta slutsatser 

som tolkas utifrån den valda inriktningen av teoretiska perspektiv (Bryman 2011).  

Under intervjuerna ställdes frågan angående inspelning av intervju vilket godkändes av 

alla respondenterna. Anledningen till önskemålet att spara intervjun från författarna 

grundar sig i möjligheten att återvända till det sparade material för att kontrollera vad 

som togs upp under samtalet. Att kunna återgå till materialet flera gånger gör det enkelt 

att transkribera vilket är det första steget efter det att intervjuerna är genomförda 

(Hassmén & Hassmén 2008). I och med transkriberingen kan den inledande fasen av 

arbetet kring analys inledas genom att utnyttja tillfället då översättningen tal till ord görs 

med att koda de svar som angivits.  

Kodningens syfte är att bryta ner intervjuerna i begrepp som representerar de svar som 

angivits (Bryman 2011), några exempel att redovisa kan vara kontaktperson, föräldrar, 

talang och professionalism. Begreppen, representerade i intervjuerna, skapas för att 

underlätta rubriceringen av kategorier inom resultatkapitlet. Kategoriseringen innebär 

kortfattat att det insamlade materialet delas upp och grupperas utifrån ATDE-modellens 

ämnesområden. Genom kategorisering kan relevant information återfinnas snabbare och 

på ett enklare sätt. 

4.4 Analys av data 

Analys av data genomfördes med hjälp av dem teoretiska perspektiven, Henriksens 

(2010) åtta framgångsrika ATDE:s och specialförbundens syn på talang och 

talangutveckling (Fahlström 2011) låg till grund för våra teoretiska perspektiv. Tidigare 
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forskning hjälpte också att belysa speciella faktorer och fenomen respondenterna 

uttryckte i sina intervjuer. 

4.5 Källkritik 

Bryman (2011) beskriver kopplingarna mellan det akademiska arbetet och de refererade 

studierna, artiklarna eller böckerna. Det för att etablera att författaren är historiskt insatt 

i det förvalda ämnet. 

Reliabilitet ifrån källorna kan ses på fyra olika sätt enligt extern reliabilitet, intern 

reliabilitet, intern validitet och extern validitet (LeCompte & Goetz 1982). Den externa 

reliabilitet syftar oftast till den möjlighet som finns att återskapa en exakt kopia av 

studie, det blir i de flesta fallen svårt när det kommer till kvalitativ forskning då 

intervjuer kan fungera olika beroende på många variabler (1982). Extern validitet faller 

oftast också bort då den syftar till att generalisera studien resultat med andra sociala 

miljöer och situationer (1982). De två sista begreppen blir oftare mer relevant i 

kvalitativa studier, den interna reliabiliteten syftar till att forskarlaget tillsammans 

kommer överens om hur data ska tolkas medan intern validitet handlar om att bygga 

överensstämmelser mellan observationer och de teoretiska idéerna (1982). Den 

sistnämnda är speciellt effektiv inom kvalitativa undersökningar menar LeCompte & 

Goetz då den långvariga närvaron i en social grupp gör det möjligt att säkerställa en hög 

grad av överensstämmelse mellan begrepp och observation. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Det finns framförallt fyra etiska principer som gör att individen känner sig trygg och 

benägen att fullfölja den påbörjade intervjun, Bryman (2011) benämner dessa som 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Utöver det finns ytterligare fyra 

perspektiv som måste tas i beaktning inom svensk forskning och de är informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Principerna och perspektiven 

flyter samman i de flesta av punkterna och överlappar ofta varandra. Vi har utkom 

utifrån följande fyra som vi utgår från vid insamplingen av empiri. 

• Informationskravet beskriver att alla berörda personer ska vara informerade i 

vilket syfte studien ska utföras, det betyder att deltagande personer också ska 
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veta om att deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas när de själva känner 

att det behövs. 

• Samtyckeskravet flyter in det första kravet då det betyder att deltagarna har rätt 

att bestämma över sin egen medverkan i projektet eller studien. 

• Konfidentialitetskravet betyder att alla berörda personer och intressenter 

behandlas med största möjliga konfidentialitet, personuppgifter ska och får 

absolut inte komma ut. 

• Det sista kravet är nyttjandekravet och det handlar om att de uppgifter som 

samlas in till studien inte ska användas i några andra syften än att fullända 

studien. 

I och med den inledande kontakten med spelarna via mejl skrevs ett informativt brev i 

samklang med informationskravet som syftade till att informera urvalsgruppen kring 

studiens syfte och deras roll i det hela. Därmed uttrycktes information kring 

samtyckeskravet att studien var frivillig för urvalet att delta i. Däremot som lyfts 

tidigare, kontaktade Lindahl urvalet för att informera att föreningen var med på det och 

att de önskade spelarens deltagande, författarnas mål med det var på inget sätt att pressa 

spelarna till att delta utan upplevdes som en möjlighet att deltagandet ökade om en 

person med stark koppling till föreningen visade sig involverad. I och med att Lindahl 

tog kontakt med spelarna så besitter han vetskap om vilka person som tillhörde 

urvalsgruppen men inte vilka som blev de slutgiltiga respondenterna. I samtal med 

Lindahl så är han betrodd att inte utelämna några uppgifter om de kontaktade 

individerna. 

Informationsbrevet innehöll därtill information kring konfidentialitetskravet och att 

målet var att skydda spelarnas identitet i högsta mån med ursprung i att det skulle kunna 

ha stor påverkan på deras karriär. Inför varje intervju informerades var och en av 

respondenterna återigen kring upplägget för studien, kring sin anonymitet och 

möjligheten att åta sig sitt deltagande eller önskemål att lämna någonting utanför 

intervjun som har sagts.  
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4.7 Metoddiskussion 

Från ett positivistiskt synsätt skulle studien kunna ta som utgångspunkt ett mer 

naturvetenskapligt perspektiv utifrån fakta och data. Ett exempel skulle vara hur 

utövarna utvecklas utifrån fysiska attribut, att de har tränat till exempel styrka eller 

snabbhet för att jämföra tidigare uppmätt data mot nyligen insamlade data och jämföra 

progressionen och hur dessa attribut står sig mot andra föreningars spelare i samma 

åldrar. Då detta hade varit intressant, där fysiska egenskaper ställs mot varandra handlar 

idrott om så mycket mer där vi valt att utgå från ett kulturellt och miljömässigt 

perspektiv.  

Med anledning att studien tar utgång enligt kvalitativa undersökningar ges möjligheten 

för forskarna att ställa öppna frågor till föreningens representanter som på så sätt kan ge 

svar som forskarna sedan kan tolka utifrån forskning snarare än att ange ett svar som 

enbart kan vara ja, det stämmer eller nej, det stämmer inte (Jones 2015). Med det sagt 

kan den tolkning vi gör vara fel om man frågar respondenten återigen. Vi kan i vår 

tolkning missförstått de svar som angivits och vi kan också vara riktade i frågorna för 

att få ut det vi vill, vi önskar att så inte är fallet och vi har arbetat för att vara neutralla i 

frågorna och istället berätta spelarnas syn rättvisst. 

Vid analysen är det viktigt att förstå innebörden av varje respondents enskilda 

upplevelser och hur de på olika sätt formats och påverkats av de val han ställts inför. I 

längden betyder det att varje analys måste spegla vad denna enskilda fallstudie betyder 

och att det i många fall kan se annorlunda ut om studien utförts imorgon. Varje situation 

tolkas av individen i stunden och det handlar om att få respondenterna att tänka och 

uttrycka sig på det vis som de själva vill i stunden, humör och attityd till klubb, 

omgivning och sociala miljöer påverkar svaren. Bryman (2011) förklarar fenomenet 

med att beskriva hur forskaren inte alltid har strikta ramar att förhålla sig till när hon 

samlar in data, resultat av det beskriver Bryman som en mer deskriptiv utformning av 

analys. Bryman fortsätter och menar att fallen ofta handlar om hur författaren eller 

forskaren nyttjar sina egna erfarenheter och upplevelser för att författa analysen. På ett 

liknande vis är analysen författad efter tre huvudteman som kopplas tillbaka till det 

aktuella syftet för uppsatsen.  
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I och med att vi antog två olika roller vid genomförandet av intervjuerna skapades en 

kontinuitet vid intervjutillfällerna. Personen som vid varje tillfälle intervjuade var kunig 

kring frågorna och var erfaren kring vart occh vilka följfrågor som kunde ställa vid 

vilket tillfälle. Samtidigt som detta är en fördel kan det också innebära att intervjuerna 

blir stela och inte upplevs naturliga som om man varierade frågeställare.  

5 Resultat 

I resultatkapitlet presenteras den insamlade empirin utifrån tre huvudgrupper: Talang, 

Utvecklingsmiljön och Sociala miljöer. Under varje huvudgrupp följer sedan några 

subgrupper som delar in respondenternas svar i mindre kategorier. 

5.1 Talang 

5.1.1 Talang utifrån spelarnas och föreningens perspektiv 

Vad är en talang och hur beskriver vi vad det innebär att ha eller vara en talang? 

Respondenterna hade några olika idéer och tankar kring vad en talang är.  

“En kille som har allting, eh har alla bitar. Teknik, fysen, det vill jag säga är 

talang.” 

Respondenten menar på att talang är en person som innehar egenskaper attraktiva inom 

det fält individen är engagerad, i vårt fall sporten innebandy. För att vidare förklara 

kring det anser även en annan respondent att talang kan skildras genom en person och 

förutsättningar som finns för denne. Respondenten bygger själv vidare kring det och 

förklarar att bara för att en individ är en talang och har förutsättningarna så måste denne 

utföra jobbet. I det förklarar han att en talang kan utnyttja spetskompetenser för att 

urskilja sig själv från mängden, han är noga med att poängtera att talangen enbart är en 

talang fram till 13–14 årsåldern eller puberteten.  

Lindahl lägger till denna diskussion till att uttrycket talang många gånger diskuterats 

men också förändrats, idag beskriver han det som att det är en individ som orkar träna 

hårt under en längre tid. Lindahl berättar att under lång tid har de som lyckats bäst inte 

alltid varit de som är, som han uttrycker, bolltalanger utan istället de som varit hängivna 

och dyker upp på varje träning. Lindahl fortsätter förklara att han i många år jobbat med 

både begreppet och hur det ska utvecklas i hans profession, enligt honom finns det 
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också en aspekt där Sandagymnasiet har funnit en definiering som sedan förts in i JIK 

också.   

“Mhmm... eeh... jag förstår ju vad du menar, eeh. En person kan ju vara en 

talang på det sättet att man... man är jätteduktig på att sjunga till exempel, 

men då är det en egenskap egentligen att man har en bra röst... ja det är 

jättesvårt, jag vet... för mig så kan en person vara en talang men då är det 

egentligen egenskapen som gör att man är en talang.” 

En respondent betänker just detaljer kring om en talang är en person eller om det är en 

egenskap. Han beskriver det istället som att en person som innehar en talang, enligt 

honom föds du med den eller inte, kan kallas för en talang och att det för honom är 

samma sak. Även en annan respondent är inne på samma sak men fastnade istället på 

åldern och i missbruket av begreppet talang, han menar på att om det används mer som 

ett samlingsbegrepp och att det istället skulle kunna vara lämpligt att specificera vilken 

typ av talang det är som diskuteras, till det ger han exempel såsom ledartalang eller 

talang för att göra mål. 

Det finns sedan de som anser att talang är en egenskap, en respondent menar att talang 

är en naturlig gåva inom ett visst fält. Han säger att individer med talang inte behöver 

slita riktigt lika hårt för att uppnå samma standard som de andra behöver men säger att 

träning är “A och O”. Talang i kombination med hård träning är ett recept på framgång 

och det går hand i hand med vad Lindahl säger om hängivenhet och att dyka upp på 

träningarna.  

“Det ser man ju ganska tidigt på små kids liksom, vilka som har fallenhet 

för talang och vilka som kanske inte har det sen är ju talang är ju inte bara 

allt. Man kommer långt på talang men träning är.. A och O skulle jag säga. 

Det är... talang i kombination med träning då kommer man långt, men sen 

träning är ju det viktigaste. “ 

En respondent beskriver istället att en talang är en individ som kan ta vara på och 

förvalta de goda egenskaper denne har blivit tilldelad. Han lägger stor tyngd vid att en 

talang kan vara bortslösade och att alla talanger alltid kan bli bättre även och där 

cirkulerar även han tillbaka till vikten av att alltid fortsätta träna på att förvalta sina 

talanger. 
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“Asså för mig är typ en talang, asså man kan dom egenskaperna men det 

finns ju bortslösade talanger å (och) så finns det vanliga talanger, talang e 

(är) de som kan ta vara på de goda egenskaperna de har fått å (och) kanske 

har typ. Och typ en kille som kanske har den men han tar inte för sig eller 

han vill inte, det är typ en bortslösad talang. En riktigt talang är en kille som 

kan ta vara å (och) typ träna för alla talanger kan alltid bli bättre, dom 

talangerna som bara har de typ, det finns ett stopp i deras utveckling om 

dom inte vill å inte har motivationen till att träna.” 

5.1.2 Talangutveckling 

I avsnittet Talangutveckling är enbart Christian Lindahl tillfrågad med anledning att 

frågan ämnar besvara föreningens syn på den talangutveckling som genomförs. 

Lindahl är en person, som tidigare nämnts, har jobbat med talangbegreppet i olika faser 

och även i dess förändring. Han har varit med och utvecklat den så kallade SIU-

modellen, Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, vilket bygger på Long-term Athlete 

Development-modellen, LTAD-modellen. Tanken med modellen är att klubbarna ska ha 

en väg att jobba med specifik inlärning inom vissa åldrar. Lindahl berättar att de utgick 

från tre åldersgrupper vilket är de följande 6–9, 9–12 och 12–16 år. Grupperna är 

indelade på det sättet för att tränarna ska veta vilka typer av övningar som passar till den 

ålderskull du tränar. Lindahl menar att det skapar ett lugn hos tränare då han eller hon 

vet att till exempel i 13 års ålder tränar ungdomarna på volleyskott, vilket betyder att 

fokus kan läggas på de aktuella momenten. Från klubbens sida finns sedan en policy om 

spelarutveckling som ledaren kan luta sig emot, Lindahl menar att det inte är upp till 

varje enskild ledare att tycka och tänka kring situationer utan att det ska finnas en matris 

att utgå från. Han ser själv att modellen har utvecklingspotential men att den är en stark 

pelare att luta sig emot i uppbyggnaden av arbetet kring talangutveckling i JIK. 

“...så där bygger väl ganska mycket på att man själva ska förstå innebörden 

av allt vilket inte är helt enkelt alla gånger man ska tycka till. Jag ser en 

utvecklingspotential definitivt, att jobba med dem bitarna.” 

Lindahl förklarar att föreningen anser sig både vara en elitförening men också en 

breddförening och att de som organisation då måste inse faktum angående 

möjligheterna till att producera egna talanger eller framtida SSL-spelare, klubben ska 
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istället identifiera individer i 16 års ålder med potential till att nå eliten och ge 

möjligheten att utvecklas inom föreningen. Han poängterar att innan 16 års ålder 

erbjuder de inte byte av klubb för spelarna med anledning att de gärna ser att de lokala 

klubbarna bedriver egen ungdomsutveckling. 

“Vi försöker ju, vi har ett samarbete i Jönköping där vi inte ska ta emot 

varandras spelare förrän man fyller 16 år och börjar gymnasiet egentlige och 

det är väl många aspekter och en del tror väl att om jag går till JIK som 12 

åring så blir jag SSL-spelare medan vi hävdar att dem har lika stor möjlighet 

att utvecklas i sin egen klubb och sen kan vi då ta emot den när dem är 16 

då om dem liksom ändå vill satsa och jag vill bli en elitspelare...” 

Han tillägger att vid 16 år ålder tillkommer toppningen inom klubbens lag men inte 

nödvändigtvis specialisering. Lindahl menar istället att det ska drivas dialoger mellan 

sporterna som är aktuella och komma överens om lösningar istället för att ställa 

ultimatum. Vidare berättar han att när individen börjar gymnasiet försvåras denna 

funktion och ett beslut måste i många fall tas om framtida idrottsval. 

5.2 Utvecklingsmiljön 

5.2.1 Skolans och föreningens värld 

Varje individ har på något sätt utvecklats till den de är idag och hur den resan ser ut är i 

sig en stor berättelse, men längs vägen finns ofta vägskäl som haft stora betydelser för 

hur berättelsen tar form. Vägskälen kan både bildligt och bokstavligt vara ett faktiskt 

vägskäl, var någonstans du befinner dig geografiskt kan påverka hur din berättelse 

utspelar sig och för några är det just fallet. En respondent stod vid ett sådant val när han 

övervägde om riksintaget i Umeå var det rätta valet, i slutändan valde han 

Sandagymnasiet (NIU) och JIK. 

“Eeh, jag funderade ju på att åka upp och, för dem ville ju att jag skulle åka 

upp till riksintaget och vara med där, men ja, och testa där då, men jag valde 

ju Sanda och det tror jag bara positivt att så att jag just valde Sanda vi har 

väldigt bra tränare i Christian Lindahl och Mats och Johan Andersson, som 

är väldigt igenkända när det gäller innebandy.” 
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I efterhand ångrar han inget och betonar att Sandagymnasiet givit honom en stabil grund 

att växa på, han betonar tränarnas betydelse och deras kompetens för utvecklingsmiljöns 

positiva effekt. Tränarens kompetens i koppling till Sandagymnasiet är en ofta 

förekommande punkt bland respondenterna. En respondent säger att den 

individanpassade feedbacken och tränarnas kompetens höjs i och med koppling till 

gymnasiet. Han förklarade att tränaren eller instruktören på skolan (NIU) såg spelaren 

med andra ögon och att det blev ett annat typ av gensvar i skolan, tränarens roll i 

respondenterna utvecklingsmiljö lyfts mer i avsnittet Professionalism. Några av de 

aktuella tränarna eller instruktörerna finns med både i skolan och i föreningen, men 

respondenten menar på att innebandy uppfattades på två olika vis beroende på om han 

befann sig i skolan eller i klubben.  En annan respondent lyfter mängden innebandy 

under dagtid kombinerat med väldigt individuella målsättningar som gav honom ett lyft 

i hans innebandyförmåga. 

“Gymnasiet snackar vi om då. Ja jag gick ju Sanda samhäll 

(samhällsvetenskap) kombinerat med innebandyn då så där fick jag tre pass 

på skoltid varje vecka då. Som, som utvecklade mig väldigt mycket, vi har 

haft tre riktigt stora profiler som tränare då i Christian Lindahl å (och) Johan 

Andersson å Mats Karlsson som är väldigt duktiga som har, som hjälpt mig, 

det har varit ganska mycket individualiserat så, så man växte verkligen som 

spelare på Sanda.” 

En annan respondent fyller på inom samma ämne där han påpekar att det viktigaste för 

honom när han först kom till Sandagymnasiet var just mängden fysisk träning. Två 

andra respondenter förklarar att den individanpassade träningen varit en stor faktor för 

deras individuella spelarutveckling, en respondent berättar att en morgon kunde han 

komma till träningen på skolan och bara stå och träna skott eller passningar.  

“På det sätt vi jobbade på träningarna, mycket småmålsspel och mycket 

klubba och boll och mycket tänk och just att man kommer in och är två år 

yngre än dem man spelar emot som är äldre.” 

En respondent berättar att gymnasietiden har påverkat hans tempo på plan som höjts 

avsevärt mycket och han menar att skolan blir ett perfekt trappsteg in i svensk 

elitinnebandy. Lindahl pratar om hur Svensk Innebandys Utvecklingsmodell jobbar i 
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liknande spår där spelare mellan 16–21 ska slussas ut från Träna för att tävla steget till 

Träna för att vinna steget. Kopplas det till hur utbildningen är upplagd kring ungdomar 

som ska förberedas för svensk elitinnebandy (Allsvenskan och SSL) faller det naturligt 

till det specifika åldersspannet.  

Respondenterna är eniga kring frågan om hur mycket tränarnas betydelse har haft på 

deras utveckling, de ser alla att relationen spelare och tränare har varit en av de 

viktigaste bitarna i deras egna utvecklingsmiljöer. En respondent berättar att under en 

tid hade han sin pappa som tränare och att det hjälpte honom att utvecklas då hans 

pappa kunde ställa hårda krav på honom. 

“Eeh, ja jag har ju haft farsan som tränare och han, han har ju också alltid 

haft höga krav på mig liksom men det är alltid något jag liksom, vissa lägen 

kanske man tycker det är jobbigt liksom när man känner att man inte får ut 

det man vill får ut. Eeh men det har hjälpt väldigt mycket också för att han 

har, han kan, han är väldigt kunnig så även idag kan han ju hjälpa mig med 

taktiska delar och sånt där som jag behöver förbättra..” 

Respondenterna enas även kring hur kommunikationen fungerar på gymnasiet, de 

tycker att de finns en annan typ av kravprofil som alla ska uppfylla och det är då enklare 

att föra diskussioner mellan instruktör/tränare och spelare/elev om vad som behöver 

förbättras. Kravprofilerna såg olika ut beroende på vem de tillhörde. En respondent 

berättar att han till exempel fick fokusera mer på den fysiska träningen och medan 

kanske några av hans klasskamrater fick träna något annat, det berättar han i koppling 

till hur den individuella kravprofilen har sett ut i skolans värld.  

En av respondenterna berättar att steget några av respondenterna tar i och med flytt 

hemifrån redan som 15–16 åring för att satsa på sin idrott på ett gymnasium i en helt 

annan stad har varit en avgörande faktor i den egna utvecklingen. Respondenten 

förklarar att flytten hemifrån tidigt utvecklat honom till en mognare karaktär och det har 

inneburit att även idrotten blir påverkad positivt. En respondent berättar hur han tog 

steget och flyttade till Jönköping för att studera på Sandagymnasiet och att det då var 

den sociala kontakten och miljön som var viktigast. 

”Men då tycker jag det tog, där är skolan återigen, tog jättebra hand, det var 

ju jag å (och) *utelämnar namn* flytta ner hit, då bodde vi på Majstången, 
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elevboende på Sanda, då fick man matlådor fyra gånger i veckan efter 

skolan som ett steg in å så bodde man ju med andra, ja vi var väl en 17 

personer i det elevboendet, det var jättebra men att flytta hemifrån var 

väldigt utvecklande för mig.” 

Respondenten menar att det fanns en trygghet i vetskapen om att fler gick igenom 

samma övergång som han själv, han hade med sig vännerna både till 

innebandyträningen men de bodde även i samma bostad. Ytterligare en respondent 

berättar att flytten innebar ett helt nytt fokus på kost och vilken vikt den har på 

prestationen. Två av respondenterna berättar att de alltid har hört att de borde äta, sova 

och dricka ordentligt men det blev mer en verklighet när dem flyttade hemifrån. 

För att istället studera de negativa aspekterna som kan finnas runt omkring 

utvecklingsmiljön lyfter en respondent det inofficiella, eller i vissa fall det officiella, 

hierarkiska skiktet. Han kopplar det till skolans värld framför allt där de äldsta eleverna 

kunde uppleva att de yngre inte riktigt höll samma tempo och då behövde sättas på 

plats.  

“Eeh, det var väl när jag kände att, när jag började i 3:an och jag kände att 

jag brukade vara rätt morgontrött och sen så när man kom ner så hade man 

rätt dåligt humör, man tyckte att dem som gick i 1:an höll väl inte riktigt 

nivån. Det tar ett tag innan man kommer in i det för det är ju en helt annan 

träningsmängd, man tyckte att det var inte på den här nivån, det var inte som 

när jag gick i 1:an liksom. Dem utmanar inte oss, det här utvecklar inte mig, 

så det kunde bli att man gav en del fula efterslängare och, eeh, och 

tacklingar och sånt där” 

Han menar inte att det måste vara negativt utan det kan istället fungera som en drivkraft, 

en annan respondent fyller på och menar på att ett “översta huvud” kan ta vissa beslut 

eller välja riktning för att inte skapa kaos i en grupp. En respondent fortsätter med hur 

han tycker att de äldre tränarna gillar den här hierarkin och att kamratfostran ska vara en 

del av idrottens värld. Han menar att hur högt upp i hierarkipyramiden du befinner dig 

beror inte bara på att du är äldre utan också är starkt förknippat med hur “bra” personen 

anses vara, att den spelaren som anses bättre har mer att säga till om.  
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Några respondenter är tydliga med att en utvecklingsmiljö även behöver vara en plats 

där kritik kan tas emot men även delas ut. En av dem säger att allt hela tiden måste 

kunna tas upp på gott och ont men att det inte får bli för hårt. En annan fyller på med att 

de personerna som kritiseras i de flesta fall också är dina nära vänner och att det kan 

vara svårt ibland. Han fortsätter med att sätta det i ett perspektiv där han strider med en 

bra vän om vem som ska bli tilldelad en viss position i powerplay eller en femma, och 

hur situationerna kan sätta vänskapen på spel för den idrottsliga utvecklingens skull 

men att de under tiden också ska kritisera och ge feedback till varandra för att bli bättre 

för lagets bästa.  

“Liksom varje träning så var man ju bästa polare men det var ju ändå han 

jag skulle vinna mot ju, jag skulle vara bättre än honom, jag skulle få mera 

speltid än min bästa polare så jag tävlade hela tiden mot han, min kompis 

som spelade på samma position som mig men samtidigt utanför plan vara 

han min bästa vän, det var jättesvårt att hitta en balans i vissa situationer.” 

En annan respondent kommer in på ett liknande spår och berättar att han själv blir bättre 

av att behålla det höga taket och att någon talar om för honom när han presterar dåligt. 

Han menar på att kritik i rätt förhållanden är givande men att den som ger kritiken måste 

känna personen som får stå till svars då alla inte klarar av kritiken vilket istället kan gå 

bakåt i utvecklingen.  

5.2.2 Profiler 

“Johan Andersson var ju en profil som man såg upp till, en bra kille. Jag har 

haft honom på Sanda med, en duktig innebandyspelare. Daniel Calebsson 

spelade ju i A-laget sam... då, man kollade lite på matcherna, också otroligt 

duktig.” 

Spelare som tittar på spelare är inget som är ovanligt och respondenterna beskriver att 

det har funnits några stora namn som hjälpt dem att forma både sig själva som person 

men också deras innebandyspel. En av de andra respondenterna lyfter även han Johan 

Andersson, han menar att Andersson blev den lokala profilen som spelade för JIK och 

landslaget. En annan fortsätter med att påpeka att den lokal profilen var viktigt, han 

hade en idol som spelade i division 1 hos den tidigare klubben. En annan respondent 
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menar att de lokala profilerna i representationslaget påverkat honom som liten och 

berättar:   

“Jajamen det gjorde, jag hade många förebilder faktiskt. Framför allt i den 

egna klubben, i representationslaget, där var det flertalet spelare som jag tog 

efter mycket som liten å det är väl ganska standard att man gör det. Som 7-8 

åring var jag när jag började, att man ser upp till dom i sin omgivning eller 

så, dom spelarna där så det hade jag absolut, många förebilder, många jag 

tog över.” 

Han säger att han iakttog och lärde av de flesta äldre spelare i närområdet, till det 

tillägger en annan respondent att äldre bröder eller föräldrar inom innebandyn var dem 

han tittade på för att bli bättre. En respondent berättar för oss om en profil som påverkat 

honom och hans spel, profilen som enligt honom är en kravställare och en person som 

gärna talar om vad som är fel. Respondenten har under sin karriär sedan mött profilen 

ett antal gånger och insett att personen på planen och person utanför planen är två helt 

olika människor, den han såg upp till som junior är inte samma person han träffat på 

som motståndare.  

5.2.3 Idrottsbakgrund och val av idrott 

Det finns några genomgående gemensamma nämnare när det kommer till 

idrottsrelationen mellan förälder, val av idrott och engagemanget. Alla intervjuade 

spelare beskriver att de har starkt engagerade föräldrar när det kommer till sitt barns 

idrottande, med exempel som hur en mamma inte har egen idrottsbakgrund men funnit 

idrotten intressant på senare dagar. Med det undantaget har nästan alla andra 

respondenters föräldrar någon form av idrottsbakgrund, dock inte inom innebandyn. 

Vilka idrotter som representerats är väldigt olika med bakgrunder inom alpinskidåkning, 

simning, ishockey, basket, bandy, fotboll, och handboll på så väl hög som låg nivå. 

Även hur respondenterna till slut valde innebandy eller påbörjade sin innebandykarriär 

variera från respondent till respondent. 

“Men sen var det så en mamma till en i laget som började göra ett lag då. 

Kompisarna som man hängde med då på gården var väl dom som kom med 

i laget och det var väl där ett lag bildades.” 
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Respondenten menar att val av idrott kan vara annorlunda som liten och syftar till att 

han hängde med kompisarna på träning och tillsammans blev dem grunden för ett nytt 

innebandylag. Även en annan respondent berättar att han tillsammans med några vänner 

började spela i en skolsal och att det sedan blev mer organiserat, han berättar också att 

valet av innebandyn föll med anledning av skador han dragit på sig inom fotbollen. En 

respondent säger att han startade sin innebandykarriär på en så kallad “öppen för alla” 

innebandy, fem personer fanns då på plats och tillsammans tränade dem ihop, då var 

han sex till sju år gammal. Respondenten anser att hans egna minnen om den tiden kan 

vara lite skeva då han var liten, på den tiden förklarar han att de mest sprang runt med 

primitiva klubbor men allt eftersom blev dem fler och fler. Runt andra klass i lågstadiet 

säger han att de faktiskt hade tillräckligt många för att bilda ett lag tillsammans. En av 

killarna berättar att han redan som fem- till sexåring följde med sin pappa som var 

tränare för hans tre år äldre bror och tittade på medan de tränade och vid sex års ålder 

fick han gå med i ett eget lag, han menar att intresset för innebandy väcktes till liv till 

stor del för att hans bror redan tränade.  

“Eeh, sen jag var fem år gammal, 5–6 år där någonting. Min pappa var ju 

tränare, jag har en tre år äldre bror så han var ju tränare för honom och det 

blev typ att jag hängde med till idrottshuset liksom och sen började jag väl 

spela i eget lag när jag var sex nånting (någonting), så att det, det är väldigt 

länge.” 

För en viss respondent handlade det om valmöjligheterna, han berättar att där han växte 

upp fanns ganska få möjligheter till att idrotta. Fotboll och innebandy var de som var 

mest tillgängliga, han berättar att det fanns möjlighet att spela tennis men att banorna 

var så dåligt skötta och att det inte lockade honom. En annan respondent säger att han 

var en riktig mångsysslare, under sina tidiga ungdomsår tränade han bland annat 

simning, friidrott, fotboll och ishockey. Han berättar att han fick förfrågan att spela för 

J-Södra men tackade nej med anledningar att han då blev tvungen att sluta med de andra 

idrotterna. Han fann att innebandyn var en roligare sport och när han började studera på 

Sandagymnasiet blev det enbart innebandy. Respondenterna har provat på många olika 

idrotter men utav olika anledningar tillslut valt innebandyn, en av respondenterna 

påpekar dock att alla idrotterna har på olika sätt hjälpt honom att bli en bättre 

innebandyspelare. 
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5.2.4 Professionalism 

En respondent kommer in tidigt på ämnet professionalism och då med inriktning hur 

han upplevde klubbens chanser till medaljer på juniorsidan.  

“Eeh, det var väl att... jag kände att JIK är en... det är mer professionell 

förening. Första gången jag gick även så var det väl att jag kände att, ja men 

jag vill vara med och, få vara med och fightas om medaljerna på 

juniorsidan.” 

Han påstår då att klubbens professionella agerande lockade honom i första hand, men 

uttrycker vidare att han under sin tid i klubben insett hur det skiljer sig mycket beroende 

på vilken spelartrupp spelaren tillhör. En annan respondent talar om tiden innan han 

kom till klubben och hur han upplevde att klubben var väldigt professionell men menar 

på att det verkar som en fasad, han syftar till att hans moderklubb kring vissa bitar 

kunde vara precis lika professionell. Vem som tycker vad verkar skilja sig en del där en 

respondent uttrycker att han upplevde att så fort du lämnade pojklagen, enligt honom 

när du inträder i en JAS-trupp, ökade professionaliteten avsevärt.  

En respondent jämför professionalitet med ett tidigare uttal om träningsmöjligheter som 

klubben tillhandahåller, bland annat hur hallar sköts eller vilken personal som finns 

tillgänglig för dig som spelare, han menar på att klubben har skött det bra men att det 

alltid finns punkter som kan ses över eller förbättras.  

“Jag tycker allt har varit professionellt men sen är det väl klart det finns 

mycket som kan utvecklas, som vi snackade om miljö är ju väldigt bra. Det 

finns ju gott om hallar och just kunskapen hos tränarna tror jag finns och att 

det känns även som om att det är många som söker sig till JIK som vill bli 

duktiga liksom.” 

Respondenten lyfter egentligen bara en punkt som han finner behöver jobbas extra med 

och det är marknadsföringen av klubben och deras evenemang. Respondenten belyser 

att möjligheten till fylligare evenemang före och efter matchen kan påverka den 

upplevda kvalitén. En annan respondent berättar att hans uppfattning av 

professionaliteten i klubben är god men att den inte ska jämföras mellan olika sporter, 

till exempel ishockey eller fotboll där skillnaden i pengar är gigantisk. Två andra 
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respondenter berättar att de anser JIK vara professionella, en respondent lyfter bland 

annat de gemensamma målen och att de är satta tillsammans för att följas. En annan 

tillägger att personal såsom materialare eller sjukgymnaster kopplade till klubben ökar 

känslan av professionalitet, han menar också att alla medverkande parter vill dra åt 

samma håll. En respondent kan dock uppleva att det finns individer inom klubben som 

uppträtt oprofessionellt i vissa anseende, han nämner bland annat relationer mellan 

tränare och vissa spelare i truppen och menar på att tränare kan bli kompis med vissa 

spelare och då kanske värdera deras positioner högre än de andra spelarnas. Han 

förklarar att det för de yngre spelarna kan innebär problem med minskat antal 

spelminuter när tränaren har sin egna grupp spelare som denne tyr sig till. 

I intervjun med en annan respondent beskriver han att föreningen måste utveckla sin 

kommunikation. Han anser inte sättet föreningen bedriver sina sociala medier på som 

professionella och att det behöver ses över, han menar att sociala medier är en stor del 

av vardagslivet och att JIK måste synas där. 

“Men sen så tycker jag att det som inte vart professionellt å (och) 

fortfarande inte är så professionellt i klubben är de med sociala medier, där 

har klubben väldigt lång väg att gå om man jämför med andra, andra 

klubbar, framförallt på, alltså SSL-nivå.” 

En respondent anser också att det fanns stora skillnader då han tog steget från JAS till 

Allsvenskan, men framförallt på det organisatoriska planet. När steget togs upp i A-

laget upplevde han att det tillkom många detaljer som ökade professionalismen såsom 

kläder med namn på eller egna gymkort men även kontrakt och ersättning.  

“…då tycker jag asså det här med, då fick man ju gymkort, det hade vi ju 

inte innan då fick man gymma på Sanda där uppe på skolgymmet, fick vi 

gymkort i stan, man fick andra kläder, det var vinterjackor, mer väskor, det 

va mer kläder liksom så här föreningskläder och du fick namn på tröjan å 

(och) ryggen å (och) på olika saker så det var ju jätteprofessionellt å (och) 

det var så här mat till och fram, kontrakt, vi fick ju skriva på kontrakt, du 

fick tjäna pengar. Ehh så de, de var ju jätte, då kände man ju att, att det var 

liksom ett steg ut i seniorvärlden så det var ju bra, tycker jag.” 
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Det finns ett genomgående tema mellan respondenterna och det är deras uppfattning om 

tränarnas professionalitet och kompetens. Respondenterna menar på att det har funnits 

väldigt kunniga instruktörer både på Sandagymnasiet men även i JIK och ett namn som 

lyfts som en kugge i maskineriet både för Sandagymnasiet och JIK är Lindahl.  

Någon menar att de tränare han kommit i kontakt med enbart påverkat honom positivt 

och att de gett honom en möjlighet att hela tiden utvecklas, en annan berättar att 

kontakten mellan tränaren och han som spelare när han flyttade till Sandagymnasiet var 

väldigt viktig i hans utvecklingsmiljö. En respondent berättar att han upplever 

kompetensnivå som hög bland alla tränare kopplade till JIK med undantaget till de 

tidiga åren vid juniornivå där det fortfarande fanns föräldratränare, han tillägger att de 

inte var dåliga men att det fanns en märkbar skillnad mellan tränare kopplade till senior 

och junior. En annan respondent talar om vikten av att kunna diskutera med sina tränare 

om utveckling i dess olika steg, han menar på att en specifik tränare har varit väldigt 

duktig på arbetet med gruppens dynamik och att det påverkat hans utvecklingsmiljö 

positivt. Ytterligare en respondent fyller på om samma tränare och pratar om att 

tränarens engagemang i varje spelare är något som underlättat i respondentens 

individuella utveckling. 

5.2.5 Utvecklingsmiljö utanför innebandyn 

“Jag träffar ju gärna andra kompisar som inte har med innebandy att göra 

eller, ja, sådär i skolan eller på jobbet eller det kan vara hemma. Då pratar 

man ju om helt andra grejer och då utvecklas man ju på helt andra sätt” 

Några respondenter identifierar även andra miljöer som inte har någon koppling till 

innebandyn som utvecklande, ovan berättar en respondent om hur vänner som inte har 

någon koppling till den aktuella idrotten är utvecklande på ett annat vis. En annan 

respondent menar på att när han flyttade hemifrån till elevboende för att studera på 

Sandagymnasiet så bodde han tillsammans med andra idrottare som inte hade någon 

koppling till innebandyn och att det klimatet var en givande period i hans egna 

utveckling. Vidare beskriver en respondent om att andra miljöer där utveckling kan 

frodas är arbetet. På arbetet berättar han att de yngre kan lära av dem äldre och vice 

versa, han menar att det kan vara en miljö där begreppet “högt till tak” också kan 

användas. 
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5.3 Sociala miljöer  

5.3.1 Organisation  

Ett antal spelare anser att den administrativa ledningen har tagit steg framåt och 

utvecklats. Någon respondent berättar om hur styrelsen de senaste åren fått nya 

ledamöter men att det framförallt är två som han anser har utvecklat föreningen, 

ordförande Dan Nordlöf och vice ordförande Peter Lundblad. En annan respondent 

fortsätter att de har kommit in i föreningen och jobbar med att utveckla föreningens alla 

bitar och inte bara innebandyn, något som har bidragit till en ökad professionalism. En 

annan uttrycker hur han anser att föreningens ordförande har en bra kommunikation 

med spelartruppen och att föreningen har tagit steg framåt och utvecklats men nämner 

inte konkret några exempel men uttrycker samtidigt att han upplever den så kallade 

sportgruppen som närvarande kring laget. Ofta duktiga på att få ut information kring 

vad som händer i föreningen i positiv väg men att de behöver vara öppnare när det 

kommer till mer negativa nyheter och tar som exempel hur en spelare inte fick nytt 

kontrakt och resterande spelare fick denna informationen via sociala medier.  

En respondent uttrycker en något annan åsikt i och med hans uppfattning att 

sportgruppen inte är tillräckligt bra på att föra dialog med sina spelare och når ut med 

för lite information, men kan tänka sig att det är olika från spelare till spelare.  

“Hur dem tänker och tycker eller vad dem tänker som spelare och så vidare 

utan det är väl ganska oklart där, från min sida i alla fall. Sen kan det vara 

olika från spelare till spelare, vissa har säkert, ni har säkert en del namn där 

som får mycket mer feedback och såna grejer men lite kommunikation då.” 

En respondent har tidigare under sin intervju lyft ämnet hierarki och återkommer än en 

gång in på ämnet där han beskriver hur han upplevt att vissa kanske inte hälsar på alla 

inom föreningen och reflekterar över om det beror på en rådande hierarki inom 

föreningen. Han uttrycker också hur han anser att föreningen skulle behöva jobba på 

den röda tråden då han upplever en avsaknad av samhörighet men lyfter också att 

framsteg har gjorts och att föreningen arbetat med ämnet. 

“I JIK är det lite annorlunda, eeh, det tycker jag JIK borde jobba på den här 

röda tråden genom föreningen liksom och sånt där och det är väl det vi 
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håller på och jobbar på att vi som A-lagsspelare är med som faddertränare 

för våra juniorlag att liksom känna den där samhörigheten. Eeh, men det är 

fortfarande något vi borde utveckla mer, sen så liksom uppifrån där kan ju 

vissa liksom kanske, till exempel i sportgruppen. Känns det som ibland att 

det kan vara... att vissa, ja men vissa kanske inte hälsar på alla men liksom, 

ja, men att det kan vara den hierarkin även i en förening som är så stor.” 

Personerna i denna sportgrupp har i uppgift att sköta det sportsliga, med främsta uppgift 

att sammanställa laget men också agera kontaktperson mot spelarna i eller nära A-laget. 

Det är ofta hit vår fråga till respondenterna leder oss, att prata om kontaktpersonens roll 

och relationen till dem snarare än att prata om styrelsen eller andra administrativa roller 

i föreningen. En anledning till det kan vara att det är den mest naturliga vägen, den som 

de finner närmast till hands av de i föreningens administrativa delar.  

5.3.2 Kontaktperson 

De svar som kom upp vid de olika intervjutillfällena hade inte avsevärda skillnader utan 

respondenterna hade snarlika åsikter kring kontaktpersoner. De flesta av respondenterna 

menar att de upplever att de har god kontakt med sina kontaktpersoner men att de 

arbetar med sina kontaktpersoner på olika sätt.  Några av de saker som kom upp var 

följande: trygghet, förtroende, pushande och att bolla med. Den vanligen förekommande 

kontaktpersonen pratar med spelarna om innebandy. En respondent hade stor nytta av 

sin kontaktperson när innebandyn gick tyngre och beskriver situationen nedan. 

“Han hjälpte mig mycket me (med), framförallt i början av säsongen när det 

gick lite tyngre ju även för laget men kanske personligt också, å (och) gav 

tips å (och) liksom hur man ska tänka, tillbaka till grundliga.” 

Men det finns också respondenten som önskade mer prat om innebandy och en annat 

typ av kontaktperson uppdagades, likt föreningens förlängda arm i och med 

kontraktsförhandlingar. 

”Men mycket då jag snackar med honom mest är egentligen runt när man 

har utgående kontrakt eller när.. ja när man ska förhandla helt enkelt. Det är 

då jag har bäst kontakt med honom egentligen, det hade kunnat vara bättre 
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att vi träffades oftare och snackade mer förbättringspunkter och sånt här 

faktiskt, men ja.” 

Under en annan intervju uttryckte en annan respondent hur han upplevde andras 

situationer men också hur han såg på sin egenkontaktpersons roll.  

”Jag vet att många i laget som har kontaktpersoner pratar ju mer kontrakt 

och sån där med dem, jag har ju mer som en extra tränare liksom som 

kommer och lägger in input för liksom och jag tycker det är skönt liksom att 

det är så liksom.” 

Förutom denna önskan att få fler tillfället att diskutera innebandy var det endast en som 

uttrycker ett egentligt missnöje med kontaktpersonen de hade vilket personen själv 

agerade på och som därefter kom till rätta.  

5.3.3 Föräldrar  

Flera respondenter uttrycker att JIK är en förening där det finns många föräldrar kring 

lagen som är där för att stötta och hjälpa till när det behövs. Under intervjun med en av 

respondenterna lyfts för första och enda gången föräldragrupper och att det är dessa som 

arbetar med frågor rörande bland annat cuper, matchkläder, övernattning och 

innebandyfesten som är SM-slutspelet för juniorer. Men att flera svar från andra 

intervjuer senare kan kopplas till dessa grupper föräldrar när respondenterna pratar om 

de arbete föräldrarna gör. Det framkommer också att föräldrar ställer upp olika mycket 

men att alla ändå ska ställa upp för föreningen vid den så kallade Fair Play Cup och att 

skjutsa till matcher för att ha ryggen fri. Medan vissa föräldrar går steget längre och 

hjälpt en av våra respondenter under sin tid som nyinflyttad, som dessutom menar att 

det var fler än han som var inbjuden.  

”Å (och) då gick det väldigt bra, asså från föräldrar var det ingen sån press 

riktigt, alltid varit mycket hjälpsamma i JIK i organisationen, ehh, å (och) 

framför allt då att man har, dom har vetat om att dom här spelarna kommer 

utifrån å (och) då, jag får ofta komma hem till *Utelämnar namn* föräldrar 

å (och) har ofta bjudit hem oss som kom utifrån” 
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En annan respondent menar att dennes båda föräldrar är med i föreningen och hjälper 

till, bland annat har mamman byggt upp dagens idag fungerande biljettsystem medan 

pappan finns med i matcharrangemangets uppbyggnad.  

Näst intill alla respondenter nämner föräldrarna som en positiv inverkan när frågorna 

ställs kring föräldrarnas involvering i föreningen med mycket av det som nämns i 

stycket ovanför återkommande men att svaren fylls ut när följdfrågor om föräldrar 

ställs. Vid flera tillfällen uttrycker spelarna hur de har upplevt eller vet med sig från 

andra håll hur föräldrar har försökt påverka tränaren i sättet laget spelar innebandy och 

vilka som ska spela av killarna. Många av intervjuerna kring denna fråga går att 

sammanfatta med denna meningen från en respondent:  

“Till en början så tyckte jag väl att det var roligt men liksom, nu efter, efter 

en bit liksom så känns det bara som att dom bara är där för att deras barn ska 

få spela liksom, så.”  

Respondenternas svar är till en början den positiva inverkan med föräldrar och hur 

bidragande och viktiga de kan vara men när följdfrågorna ställs för att få veta mer 

framkommer i flera än hälften av intervjuerna hur spelarna upplevt föräldrarnas försökt 

att påverka tränare medan någon enstaka menar att de märkt av det väldigt lite och 

tycker att det har gjorts ett bra jobb för att det inte ska ske. En av de som upplevt 

föräldrars försök att påverka är en respondent som uttryckte sig följande på frågan 

“Tycker du att de har varit med å (och) påverkat laget?” där de i det fallet är föräldrar:  

”Jag vet att folk har försökt å (och) så, å (och) de tycker jag inte är rätt, sen 

tycker jag om en spelare har nånting (någonting) att säga så tycker jag den 

spelaren ska ta ansvar själv.” 

En annan menar att han har hört hur yngre lag i JIK har haft situationer där föräldrarna 

inte pratar med tränarna på grund av att de inte får som de vill och fortsätter med hur 

han upplevde sin tid i juniortiden:  

“...man kan höra föräldrar sitta och skrika på läktaren liksom, till exempel 

när jag spelade juniorlaget så hade jag ju en ganska stor roll med boll, jag 

skulle vara med och bygga ganska mycket anfall och så, eeh, och sen den 

backen jag spelade med... då kunde hans farsa skriva, ja men passa över 
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bollen på honom. Tänk att han kom fram till mig till och med, pappan då, 

och sa “tänk på att göra så här, det blir bättre då” liksom.” 

Han tyckte, likt tidigare respondent, att spelaren själv skulle tagit tag i situationen 

istället för att pappan skulle försökt påverka. 

5.3.4 Press 

På den inkörda vägen presenterad ovan är inte steget allt för stort över mot hur spelarna 

upplever press från olika håll. Med anledning att JIK är en förening som de senaste åren 

nått stora framgångar på ungdomsnivå där några av de spelarna nu spelar i A-laget samt 

sedan tidigare är en stor förening inom svensk innebandy och placeras högt upp i den 

svenska maratontabellen med 23 säsonger i den högsta serien ställdes frågan om 

spelarna upplevde en stor press på sig att prestera. Under intervjuerna ställdes frågan om 

huruvida de upplever och upplevde press från medier, tränare, föräldrar och varandra 

både i dagsläget och vid spel på högsta ungdomsnivå.  

5.3.4.1 Juniornivå 

Låt oss återgå till en av respondenternas svar i styckena ovan angående föräldrars 

påverkan, där följdfrågan “Känner du stor press, eller då?” kom upp varpå respondenten 

svarade att han inte upplevde en press utan att hans fokus var på vad tränaren sa till 

honom att göra och att det inte skulle gå att anpassa sig efter vad flera andra säger. Även 

en annan respondent menar att han inte upplevt någon press men att föräldrarna ibland 

är för nära och att det kan bli ett störningsmoment.  

På ämnet föräldrar ser en respondent tillbaka och upplever att han då var mer mottaglig 

och känsligare i och med den unga åldern av allt runt omkring men att det idag är mer 

naturligt med de erfarenheter han fått. Ytterligare en respondent upplevde att den 

dessutom ökade i och med flytten från P16 till JAS samt att han kunde höra föräldrarna 

från läktaren som påtala att han och hans lagkamrater var tvungen att vara tillräckligt 

bra för att få spela men säger samtidigt att han inte är säker på om det handlade om att 

föräldrarna satte högre krav på sina barn/spelarna eller för att det var ett större steg att ta 

sig förbi. Under sina år i JAS upplever en respondent hur det fanns en press med att 

många bekanta var på plats och att det skrevs i sociala medier samt att lagen som 

representerade JIK under några år var så pass bra att det fanns ett internt mål om att 

vinna SM-guld.  
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5.3.4.2 Seniornivå 

Upp på seniornivå har några av killarna och framför allt med steget att spela i SSL fått 

intrycket att allt fler intresserar sig och med större omfattning men också att pressen kan 

komma internt i större bemärkelse. Traditionell och social medias ökar naturligt sitt 

intresse i och med steget till en högre serie vilket är något som en av respondenterna 

märkt av. 

“Det är ju också nått (något) som först i år det här med man spelar i högsta å 

(och) det skrivs mer, folk tycker mer å (och) de syns mer att…” 

Han tillägger att han ibland inte är så jättesugen på att gå in och läsa då laget har förlorat 

och menar att det kan var folk som tycker och att han helst inte vill höra om det då. 

Medias upptrappning ses som någonting positivt och roligt anser en respondent då laget 

eller han själv syns medialt även om det kanske inte alltid är i positiv bemärkelse men 

att det också kan vara tungt efter en sämre spelad match att hela Jönköping vet om det.  

”Men om nån som skriver nånting på Twitter eller Facebook eller nånting å 

reagerar över nått så vet man ju att man finns där typ, så jag ser det mest 

bara som en positiv grej att folk reagerar på det man gör. Sen kanske inte 

som jag säger, kul att hela Jönköping om man har gjort en dålig match, det 

är inte det jag säger men då vet man ändå att man vet att man finns där eller 

så.” 

Medan en annan menar att media inte alls har någon påverkan och ytterligare en annan 

anser att varken traditionell media eller sociala medier har påverkan på honom utan att 

det enbart är pressen som finns på han själv och laget och tror att det kan ha mycket 

med att sporten än inte är så stor som till exempel ishockey eller fotboll där det finns 

flera ögon som följer med intresse. Men att där ändå finns en press på sig själv att 

prestera samt att han sätter mål och drömmar att nå längre.  

Pressen att prestera fanns i och med mål att avancera från Allsvenskan till SSL enligt en 

respondent men samtidigt så förklarar han att dem klarade av pressen. 

“Så att den, vi har ju satt lite press på oss själva och det har vi ju, det har vi 

ju klarat av, förra året då var jag ju med mycket i Allsvenskan när vi skulle 

gå upp och då hade vi ju som mål att vi skulle gå upp liksom, och det var ju 
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ett mål vi satte själva och som media var på mycket också att JIK skulle gå 

upp. Vi levererade och gick upp, så det är ändå gött (gott).” 

Respondenten fortsätter att förklara hur den typen av situationer i vilken press kan 

sporra och lyfta ett lag är något han gillar, men förklarar också att han själv inte fått ta 

del av ett mediadrev som kanske andra spelare. 

En respondent har känt att den största press som han utsatts för har varit från han själv 

att prestera, han berättar att i och med att målet denna säsongen var hålla sig kvar i SSL 

satte han sig ett eget personligt mål att skapa sig ett namn och ha en bra första säsong i 

SSL för att fortsätta växa med att ta visa kliv och producera si och så många poäng. 

Inledningen på säsongen blir dock inte som han eller laget har tänkt men som vi nämner 

i avsnittet kontaktperson, tar han hjälp och fokus skiftar från han själv till lagets bästa. 

6 Analys 

6.1 Talang 

Perspektivet talang analyseras från två vinklar, första för att fastställa den uppfattade 

synvinkeln på talang och den andra för att analysera det faktiska arbetet som genomförs 

inom föreningen. 

6.1.1 Analys utifrån perspektivet talang  

Talang går hand i hand med mängden träning du klarar av och den hängivenhet du 

tillför, talang är en person som innehar vissa egenskaper specifika för den idrott du 

utövar, talang är en person som kan ta vara på dem goda egenskaperna, talang är någon 

som har hela paketet. Det verkar finnas flera olika uppfattningar om vad en talang är 

och hur klubbens syn på begreppet talang tolkas, men det innebär inte naturligt att det 

måste vara någonting dåligt.  

“Perceptionsförmåga kan man inte vara utan. För att lyckas måste man 

kunna ta in och bearbeta många intryck väldigt snabbt. Så det handlar om 

spelförståelse och snabb uppfattning. Men också en kreativitetsvariabel. En 

bra spelare, jämfört med en mindre bra spelare på denna nivå, registrerar  

alla möjligheterna medan en lite sämre utesluter fler handlingsalternativ 

tidigare.” 
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Fahlström 2011, s26 

Stycket ovan är ett citat från Per-Göran Fahlström (2011), där Svenska 

Innebandyförbundet svarar på frågan Vad är en talang i din idrott. Svaret skiljer sig en 

aning från de svaren respondenterna själv har gett, det är viktigt att ta fasta på att varje 

klubb måste se till sina egna behov och krav men det är intressant att påpeka den röda 

tråden från förbund till klubbnivå och om det finns någon eller om frågorna inte lyfts på 

samma sätt.  

Lindahl som berättade att uttrycket talang förändrats över tid kan ses som en anledning 

till att klubben antagit sin egna uppfattning. Ett tillägg är att Lindahls syn på talang som 

en sorts hängivenhet till att träna är något som anammas av många andra specialförbund 

(Fahlström 2011) och ses som en av de viktigaste aspekterna tillsammans med 

förmågan eller viljan att sträva mot utveckling. De tillfrågade förbunden (2011) lyfter 

tre begrepp som har betydelse på talangens utveckling: medfödd talang, miljö och 

träning. Några av de tillfrågade respondenterna lyfter även att en talang är något du föds 

med och att det underlättar din förmåga att uttrycka dig framgångsrikt inom det aktuella 

fältet. Ett tillägg är att respondenterna är eniga om att en talang måste underhållas och 

det kopplar specialförbunden (2011) också ihop begreppet med.  

6.1.2 Arbetet som görs  

För att istället vända blickarna mot JIK som organisation och hur de arbetar med 

talangutveckling som en funktion så är det möjligt att urskilja hur de bygger arbetet 

kring SIU-modellen. En modell där de olika stegen bestämmer vilket fokus idrotten ska 

ha i individens utveckling. Lindahl, som varit inblandad i en del av SIU-modellens 

utveckling, berättar att modellen underlättar för tränarens upplägg och uppbyggnaden av 

träningen. Tränarna för varje lag får då möjligheten att nyttja en del i deras utbildning, 

som också grundas i SIU-modellen, på ett nyttigt sätt för att utveckla ungdomar i den 

specifika ålderskullen. SIU-modellen kopplas till Henriksen (2010) faktor nummer sex: 

6: Fokus på 

utveckling över lång 

tid 

Utvecklingen av atleter bedrivs över lång tid och inte för att nå 

tidiga framgångar, träningens innehåll och mängd anpassa efter 

ålder. 

 

I analysen lyfts det mer än en gång för att det har olika aspekter inom olika områden 

men i det fall kopplas det till hur ledarnas kompetens anses vara korrekt för den utvalda 
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åldern. Fahlström, Glemne och Linnér (2016) berättar att tränarkompetensen inte enbart 

måste var personalbunden utan kan istället kretsa kring den samlade tränarstaben. Det 

betyder i JIK:s fall att den inarbetade SIU-modellen som fungerar likt en pelare som 

håller upp taket också blir en klippa för spelarna i de fall där tränare eller ledare byts ut 

eller ersätts.   

6.2 Utvecklingsmiljö 

I kapitlet Skolans värld berättar respondenterna om hur deras utvecklingsmiljö 

påverkats positivt på många vis i samband med deras antagning till Sandagymnasiet, 

den lokala NIU berättigade institutionen i Jönköping. Respondenterna hade alla sina 

egna perspektiv på de exakta detaljerna som de själva tyckte påverkade dem mest men 

det fanns gemensamma nämnare bland dem och några sådana var bland annat den ökade 

träningsmängden, tränarkompetensen och tidig flytt hemifrån. Respondenterna som tog 

det tidiga steget att flytta hemifrån vid 15–16 år ålder ansåg själva att det var ett av dem 

viktigaste situationerna i deras utvecklingsmiljö. Det kan också upplevas som att 

spelarna i de åldrarna lämnar den så kallade “barnverksamheten” bakom sig för att 

istället bli juniorer eller till och med seniorer. Gustafsson (2017) förklarar att 

övergången mellan junior till senior kan innebära en mognad i den minskade känslan av 

säkerhet eller trygghet, att flytta hemifrån kan då jämföras med sökandet av högre 

motstånd och i sin tur kopplas till den övergången. Henriksen (2010) redogör i exemplet 

IFK Växjö för hur ungdomar som flyttade tidigt för att träna och studera vid annan ort 

ofta blev bosatta i studentboende där förmyndare hade lite uppsikt om vad som 

försiggick. Respondenterna i studien talar inte dåligt på något vis om levnadsstandarden 

eller umgänget på elevboendet. 

Respondenterna betonar vikten av att utvecklas tillsammans med vänner och dem 

tillsammans bildar en stark gruppdynamik. De berättar också att en specifik tränare varit 

väldigt duktig på att skapa en gruppdynamik där individerna kunde bilda en 

samhörighet. Henriksens (2010) faktor nummer ett belyser just samhörigheten och de 

stöttande relationerna. 

1: Träningsgrupper med 

stödjande relationer 

 

Möjligheten att bli en del av träningsgrupp, stödjande 

relationer och kamratskap inom gruppen. 
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En underlättande kugge i den övergången är Lindahl som finns med i spelarnas 

utvecklingsmiljö både i JIK:s organisation men också som instruktör på 

Sandagymnasiet. Johannesson (2015) beskriver i sin uppsats att för handbollsspelarna 

på den aktuella NIU skolan så har det nära samarbetet mellan föreningen i fråga och 

instruktörerna i skolan varit en viktig byggsten i juniorernas utveckling och trygghet i 

idrotten. På ett liknande sätt fungerar Lindahl som en länk mellan JIK och 

Sandagymnasiet och spelare har uttryckt att en viss upplevelse av professionalism 

utsöndras genom den faktiska kunskapen instruktörerna besitter i samband med deras 

före det eller nuvarande koppling till JIK. Henriksens (2010) faktor nummer åtta 

kommer in sambanden mellan skolan och föreningen. 

8: Samordnade insatser 

eller ansträngningar 

Atleten omgivning (idrotten, skola, familj och övriga) 

samarbetar och kommunicerar med varandra. Atleten 

upplever samordning och synergi i sin vardag. 

När respondenterna benämner några av de negativa aspekterna så omnämns ett specifikt 

område, den hierarkiska ordningen och då handlar det framförallt om truppen. Spelarna 

menar på att det finns både en inofficiell och officiell hierarkisk ordning, de kopplas 

både till skolans värld men även inom JIK som organisation. Den tydligaste anser de 

vara äldre spelare som sätter de yngre spelarna på plats, även Gustafsson (2017) finner 

att respondenterna i hans uppsats upplever det när de bytte lag. För att komma till den 

aktuella klubben fick de även börja om i den hierarkiska ordningen. Henriksen (2010) 

lyfter ett annat typ av exempel när det kan vändas till en positiv upplevelse. Henriksen 

beskriver att hierarki kan fungera som en drivkraft för yngre eller nytillkomna atleter då 

de uttrycker behovet av att visa sin förmåga. Henriksen (2010) redogör även för att 

hierarki leder till en stabil och fungerande träningsmiljö där de yngre atleterna kan ta del 

av systemet och att varje individ förtjänar sin plats efter erfarenhet och prestationer. 

För att återkoppla kan paralleller dras med hur spelare som flyttade till eller började 

studera vid Sandagymnasiet påverkats eller blivit en del av det faktiska systemet, en 

respondent såg inte bara negativa aspekter i det hierarkiska systemet utan blev då istället 

sporrad till att bli bättre, å andra sidan talar Fahlström, Glemne och Linnér (2016) om 

det goda kamratskapet som en del i den goda utvecklingsmiljön och att framgång föder 

framgång. I samband med hierarkin går det att koppla det till vad några respondenter 

lyfter med frasen “högt till tak”, vad som menas är att utvecklingsmiljön där truppen 

vistas behöver ha en öppen dialog och att möjligheten kritik från varandra i syfte att 
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hjälpa och utveckla varandra. Gustafsson (2017) lyfter i sin uppsats att många spelare 

kan uppfatta att för kritiska miljöer kan påverka framförallt nytillkomna spelare 

negativt. Det förklaras vidare att spelarna som kan ta det steget i större utsträckning har 

en starkare drivkraft och är allmänt tuffare.  

En annan respondent som omnämner kommunikationen mellan tränare och spelare 

berättade att vissa tränare kunde låsa sig till en viss grupp individer och att det då som 

ung eller ny i laget kunde vara svårt att få visa upp de egenskaper denne besitter. 

Tränarens kompetens är en av de viktigaste delarna i individens vidareutveckling, det 

kopplat till en tränares engagemang och driv till att utveckla individer både individuellt 

men också som ett team (Fahlström, Glemne & Linnér 2016). Vidare så anses tränarens 

roll i laguttagningen eller tävlingsmatchningen som en viktig del i byggandet av en 

rättvis miljö, där öppenhet och transparens kring processen är tydlig. Hedberg (2014) 

förklarade att de olika kunskaperna tränarna besitter anses ha olika mycket betydelse. 

Vad tränaren i respondentens fall då missar är vad Hedberg beskriver som en oförmåga 

att kritisera det de själva gör.  

Johannesson (2015) finner även han att kommunikation mellan tränaren och spelaren är 

en stor del i den individuella utvecklingen men också att det ligger på ledarens eller 

tränarens ansvar att se alla och varje spelare i truppen. Det ska tilläggas att det är ett 

speciellt fall där tränaren uppvisat ett visst ställningstagande i frågan om 

kommunikation, det finns många tränare som respondenterna har upplevt enbart 

påverkat dem positivt i den enskilda utvecklingen. För att koppla tillbaka till Fahlström, 

Glemne och Linnérs (2016) konstaterande om tränarens betydelse för träningsmiljön så 

upplever respondenterna att professionalismen inom klubben kan vara en koppling 

mellan tränarens upplevda kompetens och den faktiska utvecklingsmiljön. 

Gustafsson (2017) redogör via sina intervjurespondenter hur viktigt det är att arbeta 

med tålamod och prestationer över tid för att nå A-laget och att det endast är ett fåtal 

som klarar av att ta steget från juniorlaget till A-lag utan att de istället tar den långa 

vägen med spel i lägre nivåer för att spela regelbundet seniorspel. I dagens läge har JIK 

förutom sitt lag i SSL också ett lag i Division 1, Sveriges tredje högsta serier hos 

herrarna, där möjligheten till spel ges om kvalitén för spel i SSL inte riktigt finns. Under 

intervjutillfället påtalade en respondent vad som avgjorde hans val av JIK som ny 

klubbadress för ungefär fem år sedan och menade att det viktigaste för honom var att 
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det var den bästa utvecklingsmiljön och att JIK hade flera olika lag i olika serier vilket 

innebar att han ständigt kunde få regelbunden speltid.  

Respondenterna redogör för hur de upplevt sig själva påverkas av profiler både inom 

klubben men också på en regional nivå. Några respondenter upplever att de genom sina 

profiler kunnat utveckla sitt egna spel medan andra mer har haft en person att se upp till. 

I skolan har några av respondenterna fått träffa och bli coachade av några av de 

omnämnda profilerna, respondenterna berättar att personer som tidigare var elitspelare 

för bland annat JIK har kunnat hjälpa till och utveckla respondenternas spel via sitt sätt 

att coacha men också via egna erfarenheter som spelare. Henriksen (2010) redogör för 

vikten av den lokala profilen men även den chans atleten har att lära från dem och möta 

dem på planen. 

2: Lokala 

förebilder 

Föreningen/organisationen innehåller blivande elitatleter men också 

nuvarande elitatleter, möjligheten att träna med dem och chansen att få 

lära sig av deras kunskap. 

 

När en av respondenterna i samband med frågan om hur valet av idrott hade fungerat 

berättade han att under lång tid sysslade han med en rad olika idrotter och att valet, som 

till slut blev innebandy, inte alltid var självklart. Han beskriver också hur alla idrotter på 

något vis hjälpt honom att bli den han är idag. Henriksen (2010) redogör via faktor fem 

hur möjligheten till sampling utvecklar atletens generella uppskattning av 

idrottsfärdigheter utanför den aktuella sporten bidrar till en framgångsrik 

utvecklingsmiljö.  

5: Träning utanför 

huvudidrotten, 

diversifiering 

Atleten ges möjligheten prova på andra idrotter i tidiga faser 

(unga år), integration av annan idrott i den dagliga 

verksamheten, lära sig uppskatta mångsidighet och generella 

idrottsfärdigheter. 

 

Fahlström, Glemne och Linnér (2016) beskriver en liknande företeelse och berättar hur 

de som “provsmakar” andra idrotter kunde nyttja den träning som var specifik för den 

alternativa idrotten i sin huvudidrott och att det inte var överskattat utan istället kunde 

motverka några av de negativa aspekterna av tidig specialisering.  

Kay (2000) skriver i sin studie om vikten av föräldrars support för en elitsatsande 

ungdom och finner att om individen ska lyckas inom den aktuella idrotten krävs att 
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uppoffringar från familjens sida görs. Respondenter beskriver att det finns ett stort 

engagemang kopplat mellan de egna föräldrarna och den valda idrotten och att även 

föräldrar utan egen idrottsbakgrund engagerar sig för barnens idrottsval. Rapporten som 

Kay (2000) genomfört drar slutsatsen att en ökad grad av engagemang och uppoffring 

från föräldrar också ökar chanserna för deras barn att utvecklas inom den valda idrotten, 

Fahlström, Glemne och Linnér (2016) tillägger att den uppskattade närheten till den 

utvalda idrotten kan skapas genom engagerade föräldrar. Henriksens (2010) faktor 

nummer tre bygger på en hängivenhet från atleten men också acceptansen från dess 

omgivning, vilket kopplas till föräldrarnas engagemang i idrotten på sina barns vägnar. 

3: Idrottsliga mål 

stöds av allmänheten 

Möjligheten att kunna fokusera på idrotten, skolan, familjen och 

vänner samtidigt som allmänheten erkänner och accepterar 

atletens idrottsliga hängivenhet.  

 

Bygger vi vidare på individens initiering så kan den också kopplas till föräldrarnas 

engagemang och närhet. I jämförandet med respondenterna så omnämner några 

respondent att en bror eller kompis äldre bror spelat innebandy och att det där fanns en 

inspirationskälla men ingen har någon förälder som tidigare spelat innebandy. Någon 

respondent nämner också att där han växte upp var valmöjligheten mellan sporterna 

liten och det blev då nästan självklart att innebandy blev en del av hans repertoar. 

Coakley (2015) redovisar att det finns tre huvudanledningar till idrottsinitiering för barn 

eller ungdomar:  

1. Individens resurser och karaktärsdrag. 

2. Influenser från närstående personer, däribland föräldrar, syskon, lärare och 

förebilder. 

3. Möjligheten till idrott som är tillfredsställande på ett personligt plan. 

Coakley poängterar också att det är svårt att bryta ner individernas initiering på enbart 3 

anledningar, Coakley förklarar istället att enda sättet att få en tydligare bild av de exakta 

anledningarna är genom enskilda djupgående intervjuer fokuserade på att hitta 

bakgrunden till individen engagemang i idrotten värld.  

Det finns andra faktorer som påverkar individernas utvecklingsmiljö som inte har något 

med idrotten att göra och där benämns framförallt två, vänskapskretsar utanför idrotten 

och arbetet. Johannesson (2015) benämner att det ibland kan vara svårt att umgås med 
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kompisar som inte är kopplade till idrotten under den pågående säsongen, en av hans 

respondenter berättar att han knappt hinner med något annat än att plugga och träna och 

då innefattar det att orken för att träffa kompisar inte blir prioriterat. En av 

respondenterna som tillfrågades svarade att för honom var det viktigt att umgås med 

vänner som inte hade någon relation till den aktuella idrotten. Henriksen (2010) redogör 

för den fjärde faktorn som påverkar spelaren utanför idrotten. 

4: Stöd för utveckling av 

atletens psykosociala 

färdigheter 

Atleten tillåts möjlighet att utveckla färdigheter och 

kompetenser inom fält utanför idrottens värld 

(självständighet, ansvar och engagemang), idrottaren ska ses 

som en hel människa. 

 

6.3 Sociala miljöer 

 Som nämnts i resultatet flyttade några av respondenterna till Jönköping ensamma redan 

i tidig ålder och det kan uppfattas som en stor uppoffring och att kliva in i en obekväm 

situation för atleten som på egen hand ska klara livet själv och föräldrarna som vid en 

tidig ålder, sett mot det generella, har en son som lämnar hemmet för att bo själv.  

Under intervjuerna med respondenterna uttrycktes hur de upplevde föräldrar som 

försökt påverka tränaren kring lagets spel och laguttagning i lagen P16 och JAS för att 

öka sitt barns chanser till spel och optimera dess utveckling. Ett sätt att stötta, till kanske 

extrema höjder, sitt barn genom att förändra den miljö den aktive befinner sig i. 

Exemplet som tidigare tas upp med en respondent upplever som ett eller flera steg för 

långt  

Vid tidpunkten för denna investeringsperiod menar Côté (1999) att investeringen av tid 

för träning ökar signifikativt och att det också kan innebära större investering av pengar 

och andra resurser. Under intervjuerna påtalade några av spelarna hur deras 

träningsmängd ökade i och med antagningen till Sandagymnasiet och att seriositeten 

ökade i och med det vilket gjorde att de tog stora steg i utvecklingen.   

När ämnet kommer till kontaktpersoner meddelar respondenterna att det är olika 

beroende på vilken kontaktperson spelarna har, några beskriver det som att 

kontaktpersonen finns där som en klippa att luta sig emot i med och motvind andra 

berättar att dem nästan enbart hade dialoger kring kontrakten. Henriksen kommer in på 

mentorskapet i sin avhandling som kretsar kring olika typer av framgångsrika 
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talangutvecklingsmiljöer (2010), det danska seglarförbundet jobbar med ett mentorskap 

som bygger på att danska seglare på internationell elitnivå ska fungera som bollplank 

för dem yngre förmågorna. Deras roll innefattar då inte enbart bollandet av idéer utan 

också tips och råd kring träningsplanering, karriärråd och även vilken typ av båt som 

bör seglas eller inte (2010), det mentorskapet som beskrivs ska då ge dem framtida 

talangerna en stabil grund att vila på. 

Respondenterna säger att press kan kännas på olika vis, någon nämner att mål som 

klubben plockat fram kan anses pressande medan någon annan talar om press från 

medier. Det beskrivs också att respondenterna känner press emot varandra att prestera 

och det är inget ovanligt, Gustafsson (2017) berättar att respondenterna i hans uppsats 

förklarar att det ibland kunde bli för tuffa och otydliga kravbilder på spelarna vilket i 

längden kunde leda till att de satte upp egna kravbilder med alldeles för hög nivå. 

Johannesson (2015) tar hjälp av Carlson (1991) och förklarar att de spelare som lyckas 

absolut bäst är de som inte fått utstå press under junioråldrarna, Johannesson tillägger 

att det har funnits situation såsom ungdoms-SM eller liknande som inneburit pressade 

situationer men att de i det stora hela inte varit pressade att prestera.  

Idrottens relation till media har ibland varit en spännande tvåvägskommunikation där 

idrottare fått uttrycka sig om både bra och dåliga saker och det är då inte konstigt att det 

finns en viss press på eller ansträngning mellan idrotten och media. Coakley (2015) 

förklarar att den kommersiella idrotten behöver media för att förse allmänheten med 

nyheter och publicitet. Reportrarna får ofta tillgång till allt från omklädningsrummen till 

liveuppdateringar direkt från avbytarbänken, Coakley menar på att promoters och ägare, 

men också sponsorer, förväntas i utbyte att bli omnämnda eller på något annat vis synas. 

Coakley fortsätter med att förklara att de skickligaste atleterna har lärt sig hur media kan 

användas till deras egna fördel, de kan genom media då promota sina egna intressen. 

Det är inte förväntat av en juniorspelare som spelar sin första säsong i högsta ligan att 

kunna tackla media på rätt sätt eller ens använda sig av media för att uttrycka sig, för 

respondenterna kanske det handlar om att inte låta media påverka de egna prestationerna 

och det kan i sig vara en merit.  
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7 Diskussion 

I diskussionskapitlet redogörs för hur frågeställningarna besvarats av det resultat och 

den efterföljande analysen. Efteråt följer en slutsats baserad på diskussionen och sedan 

ett kapitel om vidareforskning inom de omnämnda fälten. 

Frågeställningarna utgår från att redovisa vilka metoder av spelarutveckling som 

bedrivs, definiera talangutveckling genom klubben och belysa JIK:s utvecklingsmiljö. 

Det finns faktorer som påverkar JIK:s beslut och agerande, faktorerna är kopplade till 

skolan, talangutvecklingsbestämmelser, tränarkompetens och spelmöjligheten. 

Genom intervjuer med respondenterna beskrivs skolan som en faktor med stor inverkan 

på individernas utveckling där JIK är närvarande genom instruktörer i skolan med 

bakgrund i föreningen. Vi menar att avstånden mellan föreningen JIK och skolan 

Sandagymnasiet är begränsad i och med att den administrativa ledningen återfinns både 

i förening och skola. 

Det finns en tydlig modell för utveckling av både spelar- och tränarkompetens som går 

som en röd tråd genom föreningen i form av SIU-modellen. Det som spelarna upplever 

saknas är kommunikationen till spelaren om hur den används eller dess huvudsyfte. 

SIU-modellens syfte är kopplat till en av Henriksens faktorer om spelarutveckling över 

lång tid, spelarna fortsätter denna utveckling även inom skolans värld vilket skapar en 

samklang mellan föreningens och skolan som sedan stärks via Christian Lindahl roll i 

både förening och på Sandagymnasiet. 

Respondenterna beskriver möjligheterna för spelarna att spela på många olika nivåer 

inom klubbens ramar, lägg därtill hur spelarnas syn på klubbens professionalitet och 

tränarkompetens utgör delar av JIK:s utvecklingsmiljö. Det finns punkter 

respondenterna anser klubben kan och bör utveckla men i huvudsak är de belåtna. 

Klubben finner heller ingen anledning att tidigt begränsa ungdomars idrottsval innan 

investeringsåren vilka inträffar runt 15 år och framåt, för JIK:s del handlar det 

framförallt gymnasietiden.  

Den sociala miljön inom klubben är något som alltid kommer vara en närvarande faktor, 

det är helt enkelt någonting klubben behöver arbete med på en daglig basis. För 

respondenterna är det en miljö som ingår i utvecklingsmiljön men som de själva inte 
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anser påverkar i större utsträckning. Det finns några undantag till det då 

kommunikationen har brustit eller där några önskat mer kommunikation men i det stora 

hela är de överens angående de sociala miljöerna inom föreningen. 

7.1 Slutsats 

Utifrån intervjuerna framgår det att både de mentala men också fysiska kraven är 

varierande och ibland otydliga. Likt Gustafssons argument ser vi att rollen som 

koordinator skulle gynna föreningen, en koordinator skulle kunna bidra och underlätta 

arbetet som faller på kontaktpersonerna, en bidragande faktor till en bättre social miljö i 

vårt tycke. Ett tillägg för kontaktpersonerna skulle kunna vara en tydligare 

arbetsinriktning istället för ett generellt fokus på ett par spelare. 

Respondenterna lägger vikt vid föräldrars påverkan både spelmässigt men också 

psykologiskt. Föräldrar spelar en central roll i många ungdomars utvecklingsmiljö både 

idrottsmässiga och på det privata planet, deras påverkan har därför stor inverkan både 

positivt och negativt. Respondenterna uttrycker varierade åsikter om hur föräldrar har 

påverkat de olika lagen. Det är framförallt i P16 och JAS som föräldrars påverkan på 

tränare upplevts varit som allra störst. Vi ser att JIK har möjlighet att förändra en 

föräldrakultur innan problem uppstår, möjliga genom att arbeta med föräldrafrågan. 

Föreningen jobbar med många typer av kommunikation, dialog mellan utövarnas olika 

idrotter, dialoger mad Sandagymnasiet för vidareutveckling av idrottaren och interna 

kommunikationer mellan administration och praktik. I resultatkapitlet framkommer 

några faktorer som respondenterna anser kan höja värdet på föreningens 

professionalism, där kommunikation är en sådan faktor som pekas ut. 

Kommunikationskanaler både internt och externt, internt innefattar bland annat den 

fortsatta kommunikationen angående föreningens arbete utifrån SIU-modellen och 

vilken betydelse den har för framtida spelare. Interna kanaler kretsar kring de sociala 

miljöerna inom klubben, där administration och kontaktpersoner också återfinns,  

Den externa kanalen berör bland annat optimerande av föreningens närvaro på sociala 

medier. Föreningen kan använda de sociala medierna för att profilera sina A-lagsspelare 

både inom herr- och damsektionen för att knyta egna profiler till yngre spelare inom 

föreningen men också närområdet. Profilerna skulle kunna projiceras genom intervjuer 
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eller videor men också via veckodagböcker där varje person sköter till exempel 

Instagramkontot under vecka för att berätta om sitt eget liv.  

Studien belyser att spelarnas individuella utvecklingsmiljö kan sammanfattas genom 

ATDE-modellen. Faktorer som familj, skola, profiler, vänner och tränare är när 

påverkbara för den enskilda individen, respondenterna lyft vikten av helheten i olika 

situationer. Vad som påverkar individen mest är dock väldigt personligt, några 

respondenterna lyfter tidig mognad med koppling till flytt hemifrån. Andra förklarar 

innebörden av träningsmängd i koppling till elitsatsningen eller antagning till NIU, 

några benämner öppenhet och relationer som viktigt. Faktorernas betydelse för den 

individen är personligt och komplexiteten i ATDE-modellen förklaras genom varje 

enskild berättelse. 

7.2 Vidare forskning 

Studiens syfte var att belysa spelarnas syn på JIK utvecklingsmiljö som de har befunnit 

och utvecklats i sedan junioråldern. I valet av respondenter ingick enbart spelare som 

har stark koppling till JIK:s representationslag och SSL-nivå. För vidare forskning inom 

JIK:s utvecklingsmiljöer finns möjligheten att ersätta urvalsgruppen till respondenter 

som inte har tagit samma steg och representerar Sveriges högst nivå inom innebandy, 

men som fanns med på JAS-nivån under åren då JIK var som mest framgångsrika. Det 

för att lyfta fram hur de som fanns med under den tiden men som inte idag befinner sig 

på samma nivå anser föreningens arbete i fostran av innebandyspelare bedrivs. Denna 

vidare forskning skulle med fördel genomföras ett antal år framåt för att se ett tydligare 

karriärval. 

Två ytterligare potentiella områden för vidare forskning är organisationens uppbyggnad 

i syfte att undersöka huruvida föreningens administrativa ledning med exempel som 

styrelse och sportgrupp kan utvecklas. Den andra ingångspunkten skulle vara huruvida 

föreningens administratörer, med koppling till de aktiva, i form av tränare, ledare, 

föräldrar följer de förening- och policydokumentationer som finns och deras åsikt kring 

de. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide Atleterna 
• Hur länge har du spelat för JIK 

o Vart finns din innebandybakgrund 

• Kan du definiera uttrycket talang? 

• Vad är en utvecklingsmiljö? 

• Beskriv en fungerande utvecklingsmiljö 

o Positivt/negativt  

• Hur ser utvecklingsmiljön ut i din närhet? 

• Finns det andra utvecklingsmiljöer som påverkat dig? 

• Hur såg innebandyvärlden ut när du växte upp? 

o Vilka profiler har påverkat dig? 

▪ på vilket sätt? 

• Hur ser dina föräldrars egna idrottsbakgrund ut? 

o hur påverkar den dig? 

• På vilket sätt har din gymnasiala/grundskoleutbildning hjälpt dig i din idrottsliga 

karriär? 

o finns det några specifika situationer 

o liknelser till klubben 

• Hur har den individanpassade träningen sett ut? 

o extra träningar, personlig tränare? 

• Hur upplever du de sociala miljöerna i föreningen 

o organisation 

▪ syns de som sitter ovanför i ledningen 

▪ Kontaktpersoner 

o föräldrar 

o Hur ser det “officiella” föräldrastödet ut inom förening? 

▪ Vad ska och vad ska inte föräldrarna jobba/hjälpa till med? 

▪ Varför? 

▪ hur påverkar det miljön  

o press 

o media 

o tränare 

▪ Hur upplever du dina tränares utbildningsnivå genom åren? 

• Vad fick dig att byta klubb? 

o Hur upplever du miljöskillnaderna mellan klubbarna  

• Hur upplever du Professionalism inom klubben 

o JAS/p16/A-laget/NIU 

o inom organisationen 



  

 

II 

Bilaga 2 

Intervjuguide organisation 
• Vad är en talang? 

• Vad är en utvecklingsmiljö? 

• Vilka faktorer påverkar spelarnas utvecklingsmiljö? 

• Hur påstår sig JIK att de ser en talang, hur identifierar de en talang 

• Kan du ge en oss en uppfattning om hur klubbens ungdomsverksamhet är 

uppbygg 

o folk som jobbar 

o hur har ni kommit fram till förhållningssättet? 

o Föreningsdokument 

• Hur och vad är synen på toppning inom JIK:s organisation? 

o Varför? 

• Hur jobbar JIK med svensk innebandys utvecklingsmodell 

o Varför? 

o Om föreningen följer modellen (Kan föreningen utveckla den själv?) 

o Om föreningen följer modellen (Varför används den?) 

• Hur jobbar organisationen med att utveckla talanger? 

• Hur ser samarbetet ut mellan skolan (Sanda) och JIK? 

o Hur kan arbetet utvecklas för att optimera detta? 

• Hur ser det “officiella” föräldrastödet ut inom förening? 

o Vad ska och vad ska inte föräldrarna jobba/hjälpa till med? 

o Varför? 

• Hur ser klubben på tränarens påverkan på talangen? 

o Varför och är tränarens roll en viktig del i talangen utvecklingsmiljö? 

 


