
    

 

 

 

 

 

 

 

”Alla får spela” 

 

En kvalitativ studie, gjord i två ishockeyföreningar, om god 

förenings- och träningsmiljö samt Idrottslyftet. 

 

 

Jonas Knutsson & Marcus Ljung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrottsvetenskap, Examensarbete    Vårterminen 2011 

 

Handledare: Per Göran Fahlström    Examinator: Tobias Stark 

  



  
Idrottsvetenskap. Idrottsvetenskapligt examensarbete. 2IV31E 

Jonas Knutsson & Marcus Ljung            2011-02-09 

 
 

 

FÖRORD 
 

För oss har det varit väldigt lärorikt att jobba med denna uppsats och därför vill vi ta chansen 
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SAMMANFATTNING (ABSTRACT) 
Jonas Knutsson & Marcus Ljung 

 

”Alla får spela” 

En kvalitativ studie, gjord i två ishockeyföreningar, om god förenings- och träningsmiljö samt 

Idrottslyftet. 

  
“Everyone gets to play” 

A qualitative study, conducted in two hockey clubs, about good association and training 

environment and Idrottslyftet. 

No of pages: 94 

Den här studien har genomförts på uppdrag av Svenska Ishockeyförbundet och är en del av 

Riksidrottsförbundets utvärdering av Idrottslyftet. Studiens syfte är att studera miljön i två 

ishockeyföreningar, Rögle BK och Forshaga IF, en elit- och en breddverksamhet, och deras 

relation till Idrottslyftet. Vi vill även se hur förankrat Idrottslyftet är i föreningarna. Studien 

har sin utgångspunkt i Henriksens (2010) som behandlar framgångsrika 

talangutvecklingsmiljöer. Den här studien skiljer sig dock från Henriksen (2010) eftersom 

fokus ligger på god förenings- och träningsmiljö. Studien är genomförd med en kvalitativ 

forskningsstrategi i form av semi-strukturerade intervjuer och fokusgrupper. 

 Resultatet visar att det är många faktorer som spelar in i skapandet av en god förenings- 

och träningsmiljö, och att det trots olika verksamheter går att se en rad likheter mellan de 

båda föreningarna. I föreningarnas arbete med Idrottslyftet framgår det skilda åsikter, men det 

framkommer ändå att Idrottslyftet spelar en viktig roll i föreningarnas ungdomsverksamhet. 

 

This study was commissioned by the Swedish Ice Hockey Association and is part of the 
National Sports Confederation evaluation of “Idrottslyftet”. Purpose of this study is to 
study the environment of the two hockey clubs, Rögle BK and Forshaga IF, elite and 
width operations, and their relation to the “Idrottslyftet”. We also want to see how 
rooted “Idrottslyftet” is in the clubs. The study was based on Henriksen (2010) which 
focus on successful talent development environments. This study differs from Henriksen 
(2010) since the focus is on good association and training environment. The study was 
conducted with a qualitative research strategy in the form of semi-structured interviews 
and focus groups. 
 The results show that there are many factors that come into play in creating a good 
association and training environment, and that despite the different activities you can see 
a number of similarities between the two clubs. In the clubs work with “Idrottslyftet”, it 
is differences of opinion, but it will still emerge that “Idrottslyftet” plays an important 
role in the club youth activities.  
 

Sökord: Föreningsmiljö, Träningsmiljö, Idrottslyftet. 
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1. INLEDNING 

 

Den idrottsvetenskapliga avdelningen vid Linnéuniversitetet i Växjö är ett av sex lärosäten 

som på uppdrag av Riksidrottsförbundet (RF) deltar i en extern utvärdering av Idrottslyftet. 

Linnéuniversitetet fick följande fem Specialförbund (SF) på sitt bord: Svenska 

Danssportsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, Svenska Golfförbundet, Svenska 

Ishockeyförbundet, och Svenska Konståkningsförbundet. Varje SF utvärderas på fyra olika 

nivåer som ni kan se här nedan (figur 1). 

 

 

Figur 1. ”Vår bild” av Idrottslyftets utvärdering (Den idrottsvetenskapliga avdelningen vid 

Linnéuniversitetet, Växjö). 

 

Denna studie har genomförts inom Svenska Ishockeyförbundet och faller in under nivån 

miljöstudier. Studien har ägt rum i två utvalda föreningar inom Svenska Ishockeyförbundet, 

Rögle BK och Forshaga IF.  
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Studien tar upp ett, fram till idag, relativt outforskat område, nämligen god förenings- 

och träningsmiljö. Genom studien hoppas vi kunna framhålla vad som gör de två utvalda 

föreningarna till ”bra” föreningar, dvs. föreningar med en god förenings- och träningsmiljö. 

Utöver detta vill vi även titta på hur föreningarna jobbar med Idrottslyftet och hur förankrat 

idrottslyftet är ute i föreningarna. 

 Studien börjar med en redogörelse för syfte och frågeställningar. Efter det följer en 

redogörelse för bakomliggande material, dvs. Handslaget och Idrottslyftet samt tidigare 

forskning. Sedan följer en genomgång av den metod som ligger till grund för denna studie. 

Efter det följer i tur och ordning en redovisning av studiens resultat och analys som i sin tur 

lägger grunden för det avslutande kapitlet diskussion, slutsats och vidare forskning. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

Detta kapitel redogör för studiens syfte och frågeställning. 

 

 

2.1 SYFTE 

 

Syftet med denna uppsats är att studera miljön i två ishockeyföreningar och deras relation till 

Idrottslyftet. Vi vill även se hur förankrat Idrottslyftet är i föreningarna. Detta vill vi göra 

genom att undersöka två ishockeyföreningar, med olika inriktning av verksamheten dvs. 

bredd och elit, som är framgångsrika i sitt arbete med Idrottslyftet. 

 

 

2.2 FRÅGESTÄLLNING 

 

För att kunna genomföra denna studie har vi valt att fokusera på följande frågeställningar: 

 

 Hur ser verksamheternas förenings- och träningsmiljö ut, och vad kan vi se för 

likheter/ skillnader mellan föreningarna? 

 

 Hur jobbar föreningarna med Idrottslyftet, och vad kan vi se för likheter/skillnader 

mellan föreningarna? 

 

  Hur väl förankrat är Idrottslyftet i föreningarna? 
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3. HANDSLAGET OCH IDROTTSLYFTET 

 

Detta kapitel kommer att redogöra för det material som är av intresse för denna studie. De 

dokument som kommer att presenteras är hämtade från Riksidrottsförbundet (RF) och 

Svenska Ishockeyförbundet (SIF). De utvalda dokumenten är följande: 

 

 Idrotten vill – Idrottsrörelsens Idéprogram (Riksidrottsförbundet 2009). 

 

 Forskning om Handslagets genomförande och resultat – En utvärderande 

sammanställning (Riksidrottsförbundet & Lars-Magnus Engström 2008). 

 

 Idrottslyftet – Mer och Fler (Riksidrottsförbundet 2010). 

 

 Idrottslyftet – Svenska Ishockeyförbundet (Svenska Ishockeyförbundet 2007-2011). 

 

 

3.1 Idrotten vill – Idrottsrörelsens idéprogram 

 

År 1995 vid Riksidrottsmötet i Umeå antog Idrottsrörelsen enhälligt idéprogrammet Idrotten 

vill. Ända sedan dess har dokumentet legat till grund för en omfattande utvecklings- och 

utbildningsverksamhet på alla nivåer inom rörelsen. Idéprogrammet Idrotten vill är ett 

levande dokument som harmonierar med idrottens och samhällets utveckling. Detta har 

inneburit att idrottsrörelsen sedan 2005 har fört en diskussion kring idrottsrörelsens vision och 

värdegrund med målet att formulera en gemensam plattform som anger vad idrottsrörelsen 

gemensamt står för. Resultatet av detta blev att man på RF-stämman 2009 presenterade den 

nya versionen av idrottsrörelsens idéprogram, med just namnet Idrotten vill – Idrottsrörelsens 

idéprogram (Idrotten vill 2009, s 5, 11). 

Dokumentet förespråkar följande:  

 

”Idrottsrörelsen är öppen för alla, oavsett fysiska, psykiska, ekonomiska och andra 

förutsättningar. Verksamheten ska präglas av respekt för alla människors lika värde. 

Barn- och ungdomsidrotten ska utgå från ett uttalat barnrättsperspektiv, med FN:s 

Barnkonvention som grund.” 

(Idrotten vill - Idrottsrörelsens idéprogram 2009, s 5). 
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”Idrottsrörelsen präglas av framtidstro. I idrotten finns en inbyggd ambition till 

utveckling och ständig förbättring. Vi vill genom vår verksamhet inom idrottsrörelsen 

utveckla människor positivt i alla avseenden. Det är vår ambition att på det sättet 

medverka till att utveckla ett bra samhälle.” 

(Idrotten vill - Idrottsrörelsens idéprogram 2009, s 5). 

 

I Idrotten vill (2009, s 11-15) framgår det att Idrottsrörelsen arbetar för att deras vision och 

värdegrund ska genomsyra samtliga förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Idrottens 

vision är att Svensk idrott skall vara världens bästa på alla nivåer och ständigt utvecklas och 

förbättras i både form och innehåll. Idrottens värdegrund baseras på glädje och gemenskap, 

dvs. att alla ska ha roligt, må bra och kunna prestera mera, demokrati och delaktighet, dvs. att 

alla medlemmars röst har lika värde samt att alla som deltar ska ha rätt att vara med och 

bestämma och känna ansvar, allas rätt att vara med, dvs. alla som vill ska få vara med, utifrån 

sina egna förutsättningar, i föreningsdriven idrottsverksamhet, samt rent spel, dvs. att alla 

medlemmar ska ha en god etik och moral och verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, 

mot mobbning, trakasserier och våld både på och utanför idrottsarenan  

 Idrotten vill behandlar även följande delar inom idrottsrörelsen: Idrotten i samhället, 

Idrott för barn, Idrott för ungdom (bredd och elit), Idrott för vuxna (bredd och elit), Det 

ideella ledarskapet, Stöd till lokal utveckling, Stöd till internationell utveckling samt 

Forskning och utveckling. I varje del går det att hitta riktlinjer för hur idrottsrörelsen ska 

verka inom varje enskilt område (Idrotten vill 2009, s 6). 

 

 

3.2 Forskning om Handslagets genomförande och resultat – En 

utvärderande sammanställning  

 

I början av 2003 tog Sveriges Riksdag första steget mot den satsning som kom att kallas 

Handslaget, dvs. en stor satsning över fyra år på den breda barn- och ungdomsidrotten.  Detta 

var en satsning som innebar att idrottsrörelsen kunde göra det de redan gjorde, fast ännu mer 

och ännu bättre. Rent konkret innebar satsningen att idrottsrörelsen tog på sig att: öppna 

dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickidrotten, delta kampen mot 

droger och intensifiera samarbetet med skolorna, och för detta fick man, under en 

fyraårsperiod, totalt en miljard kronor från den Svenska staten (Engström 2008, s 3, 7-8). 

Forskningsrapporten: Forskning om Handslagets genomförande och resultat – En 

utvärderande sammanställning är en sammanställning av totalt 23 utvärderingar som har 
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genomförts på Handslagets prioriterade områden. I forskningsrapporten går det utläsa att 

samtliga 67 Specialförbund (SF) och 21 Distriktsförbund (DF) medverkade i att fördela medel 

till idrottsföreningarnas satsningar inom Handslaget. Totalt medverkade över 8000 

idrottsföreningar i Handslaget och närmare 50 000 satsningar startades med målet att få fler 

barn och ungdomar att börja idrotta och stanna kvar längre inom idrotten. Med andra ord var 

deltagandet, i Handslaget, bland landets föreningar som bedriver barn- och ungdomsidrott, 

närmare 75 %. Detta visar på att Handslaget hade ett kraftigt genomslag ute bland landets 

föreningar (Engström 2008, s 3, 7-8). 

Det övergripande målet med Handslaget var att öppna dörrarna för fler. I 

forskningsrapporten framgår det att en stor del av de delaktiga föreningarna har varit 

lyckosamma med just detta arbete. Handslaget framstår som en bidragande orsak till den 

framgång idrottsrörelsen nåde i sitt arbete med att rekrytera fler barn och ungdomar. 

Handslaget bidrog även till en förnyelse av idrottsrörelsens verksamhet då de tvingades till 

förnyelse och nytänkande. Sammanfattningsvis går det säga att Handslaget har inneburit en 

massa ny kunskap som i sin tur är av stort värde för framtida satsningar (Engström 2008, s 3, 

46-49). 

 

 

3.3 Idrottslyftet – Mer och Fler 

 

Efter Handslaget var det dags för nästa Regerings satsning på barn- och ungdomsidrotten i 

Sverige, denna satsning fick namnet Idrottslyftet och var alltså en fortsättning på den tidigare 

satsningen, Handslaget. Idrottslyftet sjösattes den 1 juli 2007 och är en satsning på svensk 

barn- och ungdomsidrott. Regeringen har sedan starten årligen avsatt 500 miljoner kronor i 

satsningen. Den 1 juli 2010 inleddes satsningens fjärde och sista år, Idrottslyftet – Mer och 

fler. Målet med Idrottslyftet är att få fler barn och ungdomar att börja idrotta och att utveckla 

verksamheten så att de väljer att fortsätta idrotta högre upp i åldrarna. Meningen är att arbetet 

ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i 

dokumentet Idrotten vill (Idrottslyftet 2010, s 4). 

Den nuvarande satsningen på Idrottslyftet går under namnet Idrottslyftet – Mer och fler 

och har mottot ”Öppna dörrarna för fler och behåll fler längre”. I denna satsning fokuserar 

man extra på följande projekt (Idrottslyftet 2010, s 3): 
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 Projekt som går ut på att rekrytera fler barn och ungdomar och/eller få fler att stanna 

längre.  

 

 Projekt som går ut på att samverka med skolan för att erbjuda fler barn och ungdomar 

möjlighet att prova på eller utöva er idrott. 

 

 Projekt som går ut på att utveckla och öka tillgängligheten till anläggningar och 

idrottsmiljöer. 

 

 Projekt som går ut på att rekrytera, utbilda och behålla ledare. 

 

Riksidrottsförbundet (RF) har det övergripande ansvaret för Idrottslyftet, men de delar inte ut 

några medel till föreningarna utan den biten sköts via Specialidrottsförbund (SF) t.ex. 

Svenska Ishockeyförbundet, Distriktsidrottsförbund (DF) t.ex. Smålands Ishockeyförbund 

samt SISU Idrottsutbildarnas distrikt. Samtliga Specialidrottsförbund (SF) har medel att 

fördela till sina föreningar. Alla idrotter har dock olika förutsättningar och behov, därför har 

varje enskilt SF gjort en egen utvecklingsplan för sitt arbete med Idrottslyftet som ligger till 

grund för hur förbunden fördelar sina medel. Distriktsidrottsförbunden (DF) har två uppdrag 

inom Idrottslyftet. Dessa uppdrag är att fördela medel till de föreningar som vill samverka 

med skolan samt arbeta för att anläggningar och idrottsmiljöer blir mer tillgängliga. Det bör 

tilläggas att även en del Specialidrottsförbund (SF) har valt att fördela medel till 

skolverksamheten. SISU Idrottsutbildarnas distrikt har, inom ramen för Idrottslyftet, fått 

ansvaret att arbeta med ledarförsörjning och unga ledare (Idrottslyftet 2010, s 4-5, 7-8). 

 

 

3.4 Idrottslyftet – Svenska Ishockeyförbundet 

 

Det framgår tydligt att Idrottslyftet är en viktig resurs i föreningarnas, inom Svenska 

Ishockeyförbundet (SIF), arbete med att rekrytera och behålla deltagare inom verksamheten. 

Idrottslyftet innebär även att föreningarna ges bättre möjligheter till att utveckla och utbilda 

både spelare och ledare. Idrottslyftet bidrar även till att utveckla och utbilda domare, föräldrar, 

styrelser, sportgrupper, med flera (Idrottslyftet – Svenska Ishockeyförbundet 2007-2011). 

Svenska Ishockeyförbundets (SIF) arbete med Idrottslyftet följer den arbetsmodell som 

de använde sig av under den tidigare satsningen, Handslaget. Detta innebär att förbundet tar 
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fram ett antal projektområden som föreningarna kan söka medel för. Projektområdena följer 

de direktiv som har tagits fram av Riksidrottsförbundet (RF). De utvalda projektområdena 

skickas sedan ut till samtliga föreningar tillsammans med särskilda ansökningsmallar. Varje 

projekt har ett ”stoppdatum” vilket innebär att ansökningarna till projekten måste vara inne 

innan det satta ”stoppdatumet”. Anledningen till att Svenska Ishockeyförbundet (SIF) har valt 

att arbeta med denna arbetsmodell är att den underlättar förbundets administrativa arbete samt 

att den ger föreningarna bättre möjligheter att planera sina utbildningar under 

ishockeysäsongen (Rapport Idrottslyftet år 2 Svenska Ishockeyförbundet u.å. s 1-2). 

 Under de år som Idrottslyftet verkat har projektområdena förändrats. Under Idrottslyftets 

andra år infördes en ny dimension som samlades under begreppet ”Föreningsutveckling”. 

Denna nya del kom till för att utveckla distriktförbundens kompetens så att de kunde stödja 

föreningarnas organisatoriska och praktiska utveckling gällande ekonomi, organisation och 

verksamhetsplanering. Här nedan går det att se projektens utveckling från den första perioden 

2007-2008 till den nuvarande perioden 2010-2011 (Idrottslyftet – Svenska Ishockeyförbundet 

2007-2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Idrottsvetenskap. Idrottsvetenskapligt examensarbete. 2IV31E 

Jonas Knutsson & Marcus Ljung            2011-02-09 

15 
 

 

Svenska Ishockeyförbundets projekt inom 

Idrottslyftet År 1, 2007-2008: 

 Ungdomsutvecklingscamper U15 & U16 

 Fair Play & Respekt 

 Domarutveckling i föreningen 

 ULF-are (utbildningsledare i 

föreningen) 

 Klubbtränarutbildning U-16 

 Klubbtränarutbildning U-17 

 Målvaktsutveckling i föreningen 

 Backspel 

 Skinners skridskoskola 

 Vägen till Damelit 

 Vägen till Elit del 3 

 

Svenska Ishockeyförbundets projekt inom 

Idrottslyftet År 2, 2008-2009: 

 Ungdomsutvecklingscamper U 15  

 Ungdomsutvecklingscamper U 16  

 Utvecklingscamper Tjejer U 11 – U 16  

 Målvaktsutveckling i föreningen År 1  

 Målvaktsutveckling i föreningen År 2  

 Tre Kronors Hockeyskola  

 Domarutveckling i föreningen År 1  

 Domarutveckling i föreningen År 2  

 Klubbtränarutbildning  

 Vägen till Elit del 4  

 Vägen till Damelit  

 

Föreningsutveckling – ”Kvalitetssäkring i 

distrikt”:  

 Praktisk Isträning 16 år och yngre  

 Praktisk Isträning 16 år och äldre  

 Fair Play och Respekt 

 Utbildningsledare i föreningen År 1  

 Utbildningsledare i föreningen År 2  

 Mera Bidrag  

 Evenemangsutbildning i föreningen  

Figur 2. Tabell över idrottslyftsprojekt inom Svenska Ishockeyförbundet år 1 och 2. 

 

Som det går att utläsa ovanifrån (Figur 2) fanns det 11 projektområden att söka medel för 

under Idrottslyftets första period. Under Idrottslyftets andra period gick det att söka medel för 

18 projektområden. Denna period, 2008-2009, var den första perioden som Svenska 

Ishockeyförbundet hade med projektområden under begreppet ”Föreningsutveckling”, vilket 

innefattade 7 av 18 projektområden (Idrottslyftet – Svenska Ishockeyförbundet 2007-2008 och 

2008-2009). 
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Svenska Ishockeyförbundets projekt inom 

Idrottslyftet År 3, 2009-2010: 

 Ungdomsutvecklingscamper U15 

 Utvecklingscamper Flickor U13 – 

U16 

 Målvaktsutveckling i föreningen År 2 

 Målvaktsutveckling i föreningen År 3 

 Tre Kronors Hockeyskola År 1 

 Tre Kronors Hockeyskola År 2 

 Tre Kronors Hockeyskola – Prova på 

hockey 

 Domarutveckling i föreningen År 1 

 Domarutveckling i föreningen År 2 

 Domarutveckling i föreningen År 3 

 Evenemangsutbildning 

 

Föreningsutveckling – ”Kvalitetssäkring i 

distrikt”: 

 Praktisk ISTRÄNING U16 och 

YNGRE 

 Praktisk TRÄNINGSLÄRA 1 

 Föräldrautbildning med Fair Play & 

Respekt 

 Utbildningsledare i föreningen 

(ULF) 

 Mera Bidrag 

Svenska Ishockeyförbundets projekt inom 

Idrottslyftet År 4, 2010-2011: 

 Ungdomsutvecklingscamper U15  

 Utvecklingscamper Flickor U13 – U 

16  

 Utvecklingscamp för målvakter och 

målvaktstränare  

 Tre Kronors Hockeyskola  

 Domarutveckling i föreningen  

 Vägen till Elit, del 5  

 

Föreningsutveckling – ”Kvalitetssäkring i 

distrikt”: 

 Materialförvaltare 

 Praktisk ISTRÄNING U16 och 

YNGRE  

Figur 3. Tabell över idrottslyftsprojekt inom Svenska Ishockeyförbundet år 3 och 4. 

 

Som det går att utläsa ovanifrån (Figur 3) fanns det 16 projektområden att söka medel för 

under Idrottslyftets tredje period. Totalt 5 av 16 projektområden fanns här under delen 

”Föreningsutveckling”. Under Idrottslyftets fjärde, och sista, period fanns det 8 

projektområden att söka medel för, varav 2 fanns under ”Föreningsutveckling” (Idrottslyftet – 

Svenska Ishockeyförbundet 2009-2010 och 2010-2011).  
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4. TIDIGARE FORSKNING 

 

Detta kapitel kommer att redogöra för en del av den tidigare forskning som har gjorts inom 

det aktuella området. De studier som kommer att behandlas är följande: 

 

 Josef Fahlén – Structures Beyond The Frameworks Of The Rink - On Organization In 

Swedish Ice Hockey, 2006. 

 

 Rolf Carlson – Vägen till landslaget – En retrospektiv studie av framgångsrika 

ungdomar i sju idrotter, 1991. 

 

 Inger Eliassons – I skilda idrottsvärldar - Barn, ledare och föräldrar inom flick- och 

pojkfotboll, 2009.  

 

 Kristoffer Henriksen – The Ecology of Talent development In Sport, 2010. 

 

Dessa studier fokuserar främst på framgångsrika miljöer, det vill säga vilken miljö som är bäst 

för att få fram talanger och fostra dem till elitidrottare. Fokus i denna studie ligger på god 

förenings- och träningsmiljö. Men i och med att det inte finns några tidigare studier gjorda 

inom detta område har fokus lagts på dessa studier, främst för att de är studier som fokuserar 

på omgivningens miljö vilket även denna studie kommer att göra.  

 

 

4.1 Structures Beyond The Frameworks Of The Rink - On 

Organization In Swedish Ice Hockey (Josef Fahlén, 2006) 

 

Avhandlingen har som syfte att bidra med kunskap om hur en sportorganisation i Sverige 

formar sig, och för att göra detta har Fahlén (2006, s 1-2) använt sig av svenska 

elitishockeyföreningar som exempel. Studiens fokus ligger på att studera hur, varför och med 

vilka konsekvenser idrotten organiserar sig. Avhandlingen är baserad på fyra studier gjorda av 

Fahlén. Samtliga artiklar är enskilda men samtidigt sammankopplade då de i grund och botten 
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härstammar från antaganden om hur och varför organisationer verkar och beter sig som de gör 

och vilka konsekvenser det får. 

Resultatet visar bland annat att ishockeyns organisation kräver överväganden på flera 

olika nivåer. Det som en gång började som professionalisering av spelare på elitnivå har nu 

kommit att omfatta stora delar av den svenska idrottsrörelsen på de flesta nivåer och avser 

mer än bara betalda spelare. Avhandlingen visar att professionaliseringen av idrotten har blivit 

mycket mer än bara en fråga om betalning. Studien visar också att en ishockeyförenings 

organisationsstruktur påverkas av den omgivande miljön och den samhälliga utvecklingen. På 

individnivå visar resultatet skillnader i den erfarenhet och de åsikter anställda har om 

organisationsstrukturen beroende på om organisationen har en välutvecklad struktur än om 

organisationen har en mindre utvecklad struktur (Fahlén 2006, s 37-39, 44-45). 

 

 

4.2 Vägen till landslaget – En retrospektiv studie av framgångsrika 

ungdomar i sju idrotter (Rolf Carlson, 1991) 

 

Carlsons (1991, s 37-40) avhandling kan ses som en fortsättning på hans tidigare studier inom 

svensk Elittennis, 80-talets svenska tennisunder (Carlson & Engström 1986) samt En analys 

av spelarnas bakgrund och utveckling (Carlsson 1987). Studien handlar om talangutveckling 

inom sju idrotter, brottning, simning, orientering, längdskidåkning, handboll samt fotboll, i 

Sverige. Studiens huvudsyfte var följande: 

 

”… att belysa viktiga faktorer och förhållanden i den process som lett fram 

till att de undersökta ungdomarna nått elitnivå och därvid särskilt studera dem 

som nått landslagsnivå. En jämförelse görs därvid mellan en landslagsgrupp och 

en grupp ungdomar som var framgångsrika under början av tonåren, men som 

därefter inte haft samma idrottsliga framgång.” 

(Carlson 1991, s 39). 

 

Resultatet från studien visar bland annat på att föräldrar, ledare och kamrater alla är viktiga 

under idrottarnas uppväxt. Även klubbmiljön visade sig ha en stor inverkan på idrottarna, t ex 

”klubbandan”, tränings- och tävlingsverksamhetens upplägg, befintliga resurser, kontakt med 

föräldrar, kringaktiviteter, ansvarsfördelning och hur föreningen tog hand om ungdomarna, 

etc. En bra klubbmiljö var alltså viktigt för att talangerna skulle lyckas och nå framgångar 

(Carlsson 1991, s 151-154). 
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 I sin studie utgår Carlson (1991, s 47-50) från ett ekologiskt perspektiv när han tittar på 

föreningarnas miljö. Han skriver att miljön kan beskrivas på fyra nivåer som direkt eller 

indirekt påverkar individen. Dessa fyra nivåer är mikronivån, mesonivån, exonivån och 

makronivån. Mikronivån innefattar olika roller, relationer och aktiviteter, kring individen, 

som styr utvecklingen. Mesonivån utgörs av den samverkan som finns mellan de olika 

mikrosystemen och som individen är verksam inom. Exonivån består av faktorer, utanför de 

miljöer som individen har direktkontakt med, som är av betydelse för individens utveckling. 

Makronivån består av större sammanhang i samhället av t ex. politisk, ekonomisk, social eller 

kulturell karaktär. I modellen (Figur 4) här nedan går det att utläsa exempel på olika 

komponenter, inom de olika nivåerna, som är av vikt i utvecklingsprocessen till 

elitidrottsutövning sett ur ett ekologiskt perspektiv. 

 

 

Figur 4. Ekologisk miljöstruktur för utveckling. (Carlson 1991, s 50). 

 

Modellen visar inte hur interaktionen mellan individ och miljö ser ut men med dess hjälp går 

det identifiera viktiga styrfaktorer och strukturera kunskapssökandet (Carlsson 1991, s 50). 
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4.3 I skilda idrottsvärldar - Barn, ledare och föräldrar inom flick- och 

pojkfotboll (Inger Eliasson, 2009)  

 

Avhandlingen bygger på en etnografisk forskningsansats, dvs. att studien är av utforskande 

karaktär. Studien baseras på ett tvåårigt fältarbete bland två fotbollslag i samma förening, ett 

flick- och ett pojkfotbollslag, med barn i 11-12 års ålder. Studiens syfte var att beskriva och 

förstå barns, ledares och föräldrars socialisation i flick- och pojkfotboll med särskilt fokus på 

vilket utrymme barns perspektiv har i barnfotbollspraktiken Eliassons (2009, s 19, 40-41). 

I sin studie skriver hon om något som kan benämnas skilda idrottsvärldar. Detta är enligt 

författaren en grundläggande förutsättning för den socialisation som pågår bland barn, ledare 

och föräldrar inom barnfotbollen. Med detta menar hon att barn, ledare och föräldrar har olika 

uppfattningar om vad som är mest värdefullt i barnfotbollen, vilket i sin tur påverkar vad de 

förväntar sig av varandra, vilket beteende de visar vid träning och match samt vilken 

förståelse de har för vad som sker. Med andra ord har pojkar, flickor, ledare och föräldrar 

olika tankegångar angående vad som är viktigt och vad som kan uppnås (Eliasson 2009, s 

154). 

I avhandlingen är resultatet uppdelat i fyra kapitel. Resultaten i kapitel 4-6 är baserade på 

idrottstriangeln medan kapitel 7 beskriver resultat i relation till uppfattningar om flickor och 

pojkar som fotbollsspelare i flick- och pojklag. Det som är av intresse för denna studie är 

resultaten i kapitel 4-6 rörande idrottstriangeln (Eliasson 2009, s 16-17). 

I kapitel 4: Barnen och lagkamraterna behandlas barnens uppfattningar om 

barnfotbollspraktiken i flick- och pojklaget, barnens förväntningar på varandras beteende 

inom laget och den interaktions- och påverkansprocess som pågår mellan barnen i barnfotboll. 

Slutsatsen visar att både flickor och pojkar är relationsinriktade och anser att det sociala är 

betydelsefullt för dem. Det framgår även att både pojkar och flickor är inriktade på att 

prestera fotboll under träningar och matcher men att prestationsförmågan kan få en annan 

betydelse för det sociala samspelet mellan spelarna i ett flicklag kontra samspelet mellan 

spelarna i ett pojklag (Eliasson 2009, s 67, 81-83). 

I kapitel 5: Barnen och ledarna behandlas ledarnas uppfattningar om fotbollspraktiken i 

flicklaget respektive pojklaget samt ledarnas förväntningar på lagens övriga ledare, barn och 

föräldrar men också barnens och föräldrarnas förväntningar på ledarna. I detta kapitel tar 

författaren även upp den interaktions- och påverkansprocess som pågår mellan barnen, 

ledarna och föräldrarna, med ett särskilt fokus riktat mot ledarnas beteende och situation i 

barnfotbollen. Slutsatsen visar att det är ledarna som bestämmer hur verksamheten ska se ut 
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och hur människor ska bete sig i sammanhanget. Resultatet visar att det är ledarna som styr 

över många av barnfotbollens normer och att de förväntningar som förmedlas ut till barnen 

främst utgår från ett vuxenperspektiv, särskilt ett ledarperspektiv. Med andra ord utgår inte 

banfotbollens normer och värden, i första hand, från barnens perspektiv utan från ett 

vuxenperspektiv (Eliasson 2009, s 85, 112-114). 

I kapitel 6: Barnen och föräldrarna behandlas främst föräldrarnas uppfattningar om 

barnfotbollspraktiken i flicklaget och pojklaget, föräldrarnas förväntningar på varandras 

beteende och den interaktions- och påverkansprocess som pågår mellan föräldrarna i 

barnfotbollen. Utöver interaktionen mellan föräldrarna behandlas också interaktion mellan 

föräldrarna och barnen samt till viss del interaktion mellan föräldrarna och ledarna. Resultatet 

visar att föräldrarna i stora drag är positivt inställda till barnfotbollen. De menar att det bästa 

med barnfotbollspraktiken är barnfotbollens fostrande effekt på barnen, det sociala värdet 

med att barn och föräldrar får kompisar och att matcherna innebär en positiv spänning för 

föräldrarna. Föräldrarna tycker att det är positivt att barnen lär sig umgås med andra, lär sig 

att samarbeta, lär sig att ta ansvar samt att de lär sig att förstå vad laganda innebär. 

Föräldrarna uppskattar även de sociala interaktionerna som uppstår i ett fotbollslag, vilket 

innebär att barnen fostras och lär sig anpassa sig till andra i en grupp. Med andra ord kan 

barnfotbollen sägas bidra till att komplettera föräldrarnas fostran och sett ur föräldrarnas 

perspektiv verkar det inte som att de uppfattar några nackdelar med denna fostran utan den 

framstår enbart vara positiv (Eliasson 2009, s 115, 131-133). 

I sin studie utgår hon från Idrottstriangeln (Figur 5) som behandlar de relationer som 

utvecklas mellan barn, ledare och föräldrar. Hennes resultat visar att relationerna i 

idrottstriangeln är betydligt mer komplexa än vad den ”enkla” idrottstriangeln visar (Eliasson 

2009 s 72-74). 

 

 

Figur 5. Idrottstriangeln (Eliasson 2009, s 14) Ursprungligen (Bryne 1993). 
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Utöver det som sker mellan grupperna av barn, ledare och föräldrar är även det som sker 

mellan individerna inom dessa grupper betydelsefullt när det gäller socialisationen. Eliasson 

(2009, s 173) utvecklar idrottstriangeln (Figur 6) så att den lyfter fram betydelsen av 

interaktionerna inom och mellan grupperna av barn (flickor och pojkar), ledare och föräldrar. 

 

 

Figur 6. Den utvecklade Idrottstriangeln (Eliasson 2009, s 173). 

 

 

4.4 The Ecology of Talent development In Sport (Kristoffer 

Henriksen, 2010) 

 

Studien undersöker tre olika Skandinaviska idrottsmiljöer som alla varit framgångsrika i sina 

respektive idrotter (Henriksen 2010, s 10). I studiens utförande använder han sig av ett 

holistiskt ekologiskt synsätt när det gäller talangutveckling. Med ett holistiskt synsätt menas 

att man ska se till helheten då denna är något mer än summan av delarna, helheten är alltså det 

primära i detta synsätt. Ekologiskt innebär i detta avseende det naturliga i en människas 

utveckling. I modellen ”ecological Model of human development” finner vi fyra olika miljöer 

som man ska ta hänsyn till i en människas utveckling: The Micro-system, The Meso-system, 

The Exo-system och The Macro-system. Det holistiskt ekologiska synsättet innebär alltså att 

helheten är grundläggande när det gäller talangutveckling (Henriksen 2010, s 33). 

Föreningarna i Henriksens (2010, kap 4-6) studie delades upp i olika delar gällande 

miljö. Varje område fyller olika funktioner och påverkar miljön på olika sätt. Det första 

området, Athletic Domain, innefattar det som rör idrotten, alltså vilka som medverkar och 

vilka roller de har, men också grupper som indirekt finns med i miljön, t.ex. konkurrenter och 

ungdomar. Det andra området heter Non-Athletic Domian och innefattar den miljö som rör 

personerna, dvs. familj, yrke och utbildning. Tredje området kallas Macro-enviroment and 

Related Contexts, som bl.a. rör förbundsnivå, utbildningssystemet och massmedia. Studien 
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visar inte bara vilka aktörer som är med och påverkar miljön utan även vilka faktorer som 

påverkat framgångarna i miljön, alltså vilka förutsättningar miljön har, och hur träningar, 

matcher, tävlingar och träffar ser ut. För att få en större och djupare förståelse för 

föreningarnas miljöer måste man även titta närmare på den kultur och de värderingar som 

finns inom verksamheten. 

Här nedan följer en redogörelse för de föreningar som studien innefattar: 

 

 The Danish National 49er Sailing Team: Seglingssporten innehåller ett antal olika 

klasser och denna studie har specifikt inriktat sig på klassen 49er. Detta är en 

tvåmansbåt som introducerades med visionen att kunna medverka i de Olympiska 

spelen i Sydney år 2000. Den Danska landslagstruppen bestod av, när studien 

genomfördes, en coach, en talanggrupp i åldrarna 18-21 om åtta personer, en elitgrupp i 

åldrarna 25-30 om sex personer samt ett antal experter inom olika områden. Det 

speciella med denna miljö är att den inte är fast vid en plats utan laget reser jorden runt 

för att delta i stora tävlingar (Henriksen 20010, s 67). 

 

 The Växjö Track and Field Club: IFK Växjö är en av de äldsta friidrottsföreningarna i 

Sverige. När studien genomfördes hade föreningen cirka 550 aktiva och runt 90 

coacher. Av dessa coacher är majoriteten föräldrar till aktiva i föreningen. Genom 

tiderna har IFK Växjö varit duktiga på att få fram talanger och göra dem väl förberedda 

inför sina karriärer som seniorer. IFK Växjö har tillgång till olika anläggningar i 

inspirerande miljöer där flera idrotter möts (Henriksen 20010, s 87). 

 

 The Wang School of Elite Sports´Kayak Team, Norway: ”The Wang School” är ett 

privat gymnasium i centrala Oslo. Gymnasiet hade, när studien genomfördes, cirka 500 

elever där runt 360 elever var talangfulla idrottsmän. Talangerna var uppdelade på 20 

olika idrotter och de hade hjälp av 76 deltidsanställda coacher. För att komma in skolan 

krävs en ansökan och till skillnad från kommunala gymnasier betalar man en avgift för 

att gå på skolan. Ett av kriterierna för att bli antagen är att du ska vara duktig i din 

idrott, helst på landslagsnivå. Just kajaksporten har representerats av skolan sedan 1999 

och hade, när studien genomfördes, 11 idrottande inom sporten. Traditionellt för Norge 

och ”The Wang School” är att de tränar med skolan men tävlar fortfarande med sin 

gamla hemmaklubb. Det som är speciellt med ”The Kayak Team” är den familjära 

känsla som finns inom laget (Henriksen 20010, s 109). 
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Studien visar att alla miljöer verkar väldigt olika i jämförelse varandra. Visst handlar det 

om helt olika idrotter som utförs i olika länder, vilket skapar en skillnad i den kulturella 

kontexten. Men det går även att se skillnader i gruppen och organisationen, en grupp är ett 

landslag, en grupp är en frididrottsförening och den sista gruppen är en är en del av en privat 

skola för elitidrottare. Det framstår även vissa skillnader sett till gruppens struktur och storlek. 

Trots dessa skillnader går det att utläsa en rad likheter. Samtliga miljöer anses vara bra 

talangutvecklingsmiljöer där flera talanger blivit framgångsrika seniorer, trots att det anses 

vara den svåraste övergången i en idrottsmans karriär. Detta visar på ytterligare styrka då 

idrotterna är Olympiska grenar med internationell konkurrens (Henriksen 20010, s 141-142). 

Här nedan redovisas ett urval av likheter, som går att finna hos samtliga tre föreningar, 

från Henriksens (2010, s 141-157) studie: 

  

 I alla miljöer ser man träning i grupp som en dygd, då träning i grupp erbjuder 

vänskap, motivation, glädje, gemenskap men också konkurrens.  

 I alla miljöer fanns en nära relation mellan seniorer och talanger. Seniorerna fungerade 

som informella ledare, träningspartners och stöd både i och utanför idrottandet. 

 Tränare tar hjälp av andra tränare för att på så sätt få ny kunskap och erfarenhet. 

 I alla miljöer ges inte samma möjligheter att kombinera utbildning och idrott, men i 

alla miljöer upplevs utbildning som viktig. 

 Alla tre miljöer fokuserar på att upprätthålla sammanhållningen i grupperna. 

 I alla tre miljöer fann man stödet från familjen som väldigt viktig men de skulle inte 

involveras allt för mycket i verksamheten. 

 Alla miljöer ger utrymme för spontanidrott och inslag av andra idrotter i deras vanliga 

träning. 

 I alla miljöer var öppenhet och samarbete centrala inslag både inom träningsgrupperna 

och i den omgivande miljön. 

 I alla miljöer uppmuntrades en sen specialisering. Att de aktiva deltog i andra idrotter 

sågs som berikande och stödjande för deras utveckling. 

 I alla miljöer var man medvetna om deras förmåga att få fram talanger. Men man var 

också medvetna om att hålla kvar vid de värderingar och riktlinjer och att anamma 

långsamma förändringar. 
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Henriksen (2010, s 40-44) använde sig av två olika modeller för att studera de olika 

Skandinaviska idrottsmiljöerna: Athletic Talent Development Environment (ATDE) och The 

Enviroment Success Factors working model (ESF). Modellen Athletic Talent Development 

Environment (Figur 7) fungerar som en ram för att beskriva en viss idrottslig miljö. Modellen 

förtydligar även de roller och funktioner som olika komponenter och relationer har inom en 

viss miljö i talangutvecklingsprocessen. 

 

 

Figur 7. Athletic Talent Development Environment (ATDE) (Henriksen 20010, s 40). 

 

ATDE – Modellen visar miljön som ett system med funktioner, en struktur och olika 

komponenter. Det övergripande syftet med modellen är att hjälpa lovande talanger att göra en 

lyckosam övergång från junioridrottande till en framgångsrik karriär som senior. ATDE – 

Modellen är uppdelad efter två olika perspektiv på miljön, micro och macro, men den är också 

uppdelad i två områden, Athletic och Non-athletic (Henriksen 20010, s 40-42). 

Micro-miljön är den miljö där den lovande idrottsmannen spenderar mestadels av sitt 

dagliga liv och där miljön präglas av verklig kommunikation och interaktion. Den miljö som 

direkt omger aktiva idrottare är föreningsmiljön, en miljö som oftast innehåller tränare och 

andra medverkande experter, vanligtvis fystränare och psykologer. I en föreningsmiljö rör sig 

ofta både yngre idrottare tillsammans eller i närheten av idrottare på seniornivå, där 

seniorerna agerar förebilder. Utanför föreningsmiljön hittar vi även familj, utbildning, arbete 

och konkurrerande föreningar. Macro-miljön avser den miljö som påverkar men som inte rör 

den aktiva, samt de värderingar och seder som tillhör den aktivas kultur. Denna miljö intar ett 



  
Idrottsvetenskap. Idrottsvetenskapligt examensarbete. 2IV31E 

Jonas Knutsson & Marcus Ljung            2011-02-09 

26 
 

betydligt bredare perspektiv och innefattar flertalet olika komponenter såsom förbund, 

utbildningssystem, landslag och media. I en djupare kontext innefattar även miljön olika 

kulturella förutsättningar. I The Athletic Environment finner vi den del av miljön som är direkt 

relaterad med idrotten och i The Non-Athletic Environment finner vi allt annat som rör en 

idrottares liv (Henriksen 20010, s 40-42). 

I det yttre lagret på modellen som innehåller delarna past, present och future (dåtid, nutid 

och framtid) representerar miljöns tidslinje. Denna tidslinje visar att en miljö är dynamisk och 

evig. Tidslinjen är också relativ när ungdomar tar beslut om framtida involvering eller när 

föreningar jobbar fram talangutvecklingsprogram (Henriksen 20010, s 40-42). 

Utvecklingen av en aktiv idrottare influeras av den miljö där utvecklingen tar plats vilket 

gör modellen ekologisk. Modellen är även holistisk då den innehåller flera delar av en helhet. 

I modellens fall innebär detta micro och macro-miljön, Athletic och Non-Athletic-miljön men 

också de olika tidsperspektiven past, present och future (Henriksen 20010, s 40-42). 

Till skillnad från ATDE – modellen, som fungerar som en ram för att beskriva en viss 

miljö, fungerar The Enviroment Success Factors working model, ESF – modellen, (Figur 8) 

som ett ramverk för att kunna analysera varför en miljö är framgångsrik. Med andra ord visar 

modellen faktorer som bidragit till en miljös framgångar (Henriksen 20010, s 40-42). 

 

 

Figur 8. The Environment Success Factors (ESF) (Henriksen 20010, s 43). 
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ESF – modellen tar sin utgångspunkt i de förutsättningar som omgivningen erbjuder. 

Modellen illustrerar hur processen av de dagliga rutinerna har tre möjliga utgångar: the 

athletes’ individual development and achievements, team achievements och organizational 

development and culture. Alla dessa utgångar är direkt sammankopplade och påverkar 

miljöns genomslag (Henriksen 20010, s 40-42). 

I ESF – modellen är förutsättningarna miljöns resurser. Dessa resurser delas in i: 

Financial som innefattar ekonomi, Human (mänskliga) som innefattar tränare, experter och 

managers och slutligen Material som innefattar anläggningar, boende, och tester. Dessa olika 

resurser är alla nödvändiga för en talangs utvecklingsprocess, dock garanterar dessa resurser 

inte någon framgång. Den dagliga processen inom en omgivning kan skilja sig från miljö till 

miljö, men aktiviteter som träning, läger, tävlingar och andra träffar ses alla som självklara 

(Henriksen 20010, s 40-42). 

Som redan nämnts här ovan finns det tre olika utgångar av de dagliga processerna. 

Individual development and achivements syftar till idrottarens psykosociala och idrottsliga 

färdigheter, Team achivements står för ett idrottslags idrottsliga framgångar. Både 

individuella idrottare och lagidrottare är en del av denna dagliga process, främst sett till all 

den tid som de lägger på träning. Men det är inte enbart denna process som gjort dem 

framgångsrika utan också organizational development and culture, dvs. 

organisationsutveckling och kultur. Just organisationsutveckling och kultur är i centrum i 

denna modell och för att kunna analysera dess inverkan delas den in i tre olika delar: cultural 

artefacts, espoused values och basic assumptions, vilket kan översättas till kultur, värderingar 

och grundantaganden. Organisationskulturen karaktäriseras av integrationen av de viktigaste 

grundläggande antaganden som leder till ett mönster som hjälper till vid socialiseringen av 

nya medlemmar, ger stabilitet och anpassar organisationen till en ständigt föränderlig miljö 

(Henriksen 20010, s 40-42). 

 

 

4.5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

I föregående avsnitt om tidigare forskning ges en ingående bild av tidigare studier som på ett 

eller annat sätt har liknelser med denna studie. Det framgår att dessa studier främst fokuserar 

på framgångsrika miljöer, och inte god förenings- och träningsmiljö som denna studie 

fokuserar på. Utöver god förenings- och träningsmiljö, undersöks även Idrottslyftet. 

Idrottslyftet undersöks med hjälp av de dokument som redovisas under avsnittet material. 
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Studien kommer till stor del att ha sin utgångspunkt i Henriksen (2010) och modellen 

The Enviroment Success Factors working model, ESF – modellen (Figur 8).  Utöver denna 

modell kommer studiens resultat att ställas mot delar av de resultat som har framkommit i 

övriga studier från avsnittet tidigare forskning, dvs. Fahlén (2006), Carlson (1991) och 

Eliasson (2009). 

Konstruktionen av intervjuguiderna utformas från Henriksen (2010) och dokumenten: 

Idrottslyftet – Mer och Fler (Riksidrottsförbundet 2010) och Idrottslyftet – Svenska 

Ishockeyförbundet (Svenska Ishockeyförbundet 2007-2011), och utformas i två delar, god 

förenings- och träningsmiljö samt Idrottslyftet.  
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5. METOD 

 

Detta kapitel förklarar studiens tillvägagångssätt, dvs. vilken metod som har använts. I 

kapitlet kommer det att gå att utläsa vilka argument som har använts i valet av metod samt 

vilka verktyg som har använts vid insamlingen av data. 

 

 

5. 1 VAL AV METOD 

 

Inom samhällsvetenskaplig forskning används metodologiska frågeställningar. Inom området 

skiljer man på två olika metoder, den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Inom 

kvantitativ forskning betonas kvantifiering vid insamling och analys av data. Metoden har 

även ett deduktivt
1
 synsätt på relationen mellan teoretisk och praktisk forskning. Den 

kvalitativa forskningsmetoden kan uppfattas vara mer inriktad på ord och att ha ett induktivt
2
 

synsätt mellan teori och forskning. Kortfattat går det att sammanfatta de olika metoderna med 

att kvantitativa studier och dess data har formen av siffror och använder sig ofta av 

enkätstudier, medan kvalitativa studier intervjuar, dokumenterar och observerar (Bryman 

2009, s 33-36, 249). 

I denna studie kommer insamlingen av data att ske genom olika former av intervjuer. I de 

utvalda föreningarna har intervjuerna gjorts på personer som på olika sätt är aktiva inom 

organisationen. De utvalda personerna intervjuades antingen enskilt eller i grupp då målet var 

att komma ned på djupet med de frågeställningar som skulle besvaras. Med dessa 

bakomliggande faktorer föll valet av metod på en kvalitativ studie. 

 

 

5.2 KVALITATIV METOD 

 

Inom kvalitativa studier går det att se tre viktiga ståndpunkter, induktivt synsätt, 

kunskapsteoretisk ståndpunkt och ontologisk ståndpunkt. Det induktiva synsättet innebär att 

man har en induktiv syn på relationen mellan teori och praktik, vilket innebär att teori 

framställs underbyggande av de praktiska resultaten av forskningen. Den kunskapsteoretiska 

                                            
1
 Ett filosofiskt tillvägagångssätt att härleda slutsatser från antaganden. 

2
 Ett filosofiskt tillvägagångssätt att härleda slutsatser från empiriska erfarenheter. 
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ståndpunkten brukar beskrivas som tolkningsinriktad vilket innebär att tyngden i forskningen 

ligger på en förståelse av den sociala verkligheten och hur människor i en viss miljö tolkar 

denna verklighet. Den ontologiska ståndpunkten kan ses som konstruktivistisk vilket innebär 

att människors sociala egenskaper är resultatet av ett samspel mellan individer (Bryman 2009, 

s 249-250). 

 Kvalitativ forskning kan anta många olika former, vilket sällan framgår i sammanhang 

där kvalitativ forskning används. Detta har lett till att själva begreppet, till viss del, kan 

uppfattas som problematiskt. Men i själva verket går det att hitta flera olika metoder till att 

utföra en kvalitativ forskning (Bryman 2009, s 251, 368): 

 

 Intervjuer: Intervjusamtal (fokusgrupper, semi- och ostrukturerade intervjuer). 

 

 Dokument: Dagböcker, fältanteckningar, mötesprotokoll. 

 

 Observation: Etnografi, deltagande observationer, bilder. 

 

 Frågeformulär: Öppna frågor på formulär. 

 

 

5.2.1 SEMI-STRUKTURERADE INTERVJUER 

 

Vid genomförandet av intervjuer måste intervjuaren ha en klar bild av vad en intervju är och 

vad det innebär att göra en intervju. En intervju kräver väldigt lite i form av fysiskt material, 

det enda som behövs är egentligen förmågan att kunna föra en konversation. Riktigt så enkelt 

som det verkar är det ändå inte att genomföra en intervju. Bakom en intervju krävs en rad 

olika antaganden och kunskaper om situationen vilket skiljer sig från en vanlig konversation. 

Likheterna mellan en intervju och en konversation går endast att finna i det ytliga 

(Denscombe 2009, s 231). 

 En semi-strukturerad intervju är en form av intervjuande där respondenten får svara på 

frågor, från en färdig mall med olika frågeställningar, som intervjuaren vill ha besvarade. 

Dock behöver inte denna mall följas till punkt och pricka utan mallen kan kännetecknas som 

flexibel. Meningen är att låta respondenten utveckla sina tankar och svar mer utförligt kring 

varje frågeställning (Denscombe 2009, s 234-235). 
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I denna studie användes semi-strukturerade intervjuer vid intervjuer med 

styrelsemedlemmar, idrottslyftsansvariga, föräldrar samt en tränare (på grund av ett bortfall på 

en tränare som annars skulle ha varit en av två tränare i en av fokusgrupperna). I dessa 

situationer sågs semi-strukturerade intervjuer som mest effektiv då det redan fanns klara 

frågeställningar som skulle besvaras. Denna intervjuform gav även möjlighet att bredda 

insamlingen av data under intervjuns gång beroende hur intervjuerna artade sig. Data som 

kunde ge ytterligare kunskaper inom området (Bryman 2009, s 127). 

 

 

5.2.2 FOKUSGRUPPER 

 

Fokusgrupper handlar precis som det låter, om grupper, och i detta fall om intervjuer i grupp. 

Huvudsyftet för intervjuer i grupp är att utnyttja den gruppdynamik som skapas. Här nedan 

nämns två olika metoder inom fokusgrupper (Bryman 2009, s 324-325): 

 

 Gruppintervjuer: Flertalet medverkande respondenter som diskuterar och svarar på 

olika frågeställningar. 

 

 Fokuserade intervjuer: Denna metod kännetecknas av att de personer som medverkar 

har valts ut då de på något sätt har något gemensamt eller delar samma erfarenheter. 

 

 Fördelen med gruppintervju är att intervjuaren inte bara erhåller ett svar på 

frågeställningarna utan det kan ge flera olika svar på samma frågeställning under kort tid. 

Detta gör gruppintervjuer till ett effektivt och praktiskt verktyg. Respondenternas svar blir 

oftast längre och mer utvecklade då gruppen tillsammans kan inflika synpunkter och 

ifrågasätta de andra respondenternas svar. I en fokusgrupp, där fokuserade intervjuer används, 

är startskottet för intervjun ett gemensamt ”stimulus”. Deltagarna delar detta ”stimulus” i 

form av något de har gemensamt, detta ”stimulus” behöver inte vara något speciellt utan bara 

något som de medverkande delar vid sammankomsten (Denscombe 2009, s 236-237). 

Intervjuarens uppgift inom en fokusgrupp är att som moderator introducera ”stimulus”, 

hålla diskussionen på rätt spår, och uppmuntra alla deltagare att medverka samt att skapa en 

trivsam atmosfär. Moderatorn kan i sin roll som forskare försöka förstå deltagarnas 

resonemang bakom de åsikter och synpunkter som kommer fram. Den interaktion som uppstår 

i en grupp är ett bra hjälpmedel för att förstå detta (Denscombe 2009, s 238-239). 
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 I denna studie användes fokusgrupper i intervjuerna med tränarna för respektive 

åldersgrupp (bortsett från en tränargrupp, ett bortfall på en tränare som annars skulle ha varit 

en av två tränare i en av fokusgrupperna) samt vid intervjuer av spelare från respektive 

åldersgrupp. Då deltagarna delade samma ”stimulus” i form av att de tillhör samma förening, 

spelar eller tränar samma lag, samt att de delar intresset ishockey gör att detta faller in under 

fokuserade intervjuer. Målet med intervjuerna var även att de skulle leda till utförliga svar och 

tankar om de frågeställningar som skulle besvaras, detta innebar att fokusgruppens båda 

metoder användes (Denscombe 2009, s 237-238). 

En av anledningarna som ledde till användandet av fokusgrupper var att förhoppningarna 

om en bredare och djupare insamling av data då personerna känner varandra och kan forma 

tankar och åsikter tillsammans. En annan anledning till valet av fokusgrupper, bland spelarna, 

var deltagarnas ringa ålder tillsammans med situationen att behöva prata enskilt inför 

främmande personer (Denscombe 2009, s 237-238). 

 

 

5.3 URVAL 

 

Den idrottsvetenskapliga avdelningen vid Linnéuniversitetet i Växjö är ett av sex lärosäten 

som på uppdrag av Riksidrottsförbundet (RF) deltar i en extern utvärdering av Idrottslyftet. 

Totalt 25 Specialförbund (SF) anmälde sitt intresse för att delta i utvärderingen. Dessa har 

sedan på innehållsliga grunder fördelats ut på de sex lärosätena. Linnéuniversitetet fick 

följande fem SF på sitt bord: Svenska Danssportsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet, 

Svenska Golfförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, och Svenska Konståkningsförbundet.  

 Denna studie genomförs i två föreningar inom Svenska Ishockeyförbundet, nämligen 

Rögle BK och Forshaga IF. Valet av föreningar stod Svenska Ishockeyförbundet och 

Linnéuniversitetet tillsammans för. Att det blev dessa föreningar beror på att Svenska 

Ishockeyförbundet anser att det är två föreningar med bra förenings- och träningsmiljö samt 

att de ses som framgångsrika i sitt arbete med idrottslyftet. Det är även två föreningar med 

olika verksamheter, en bredd- och en elitverksamhet. 

I varje förening var målet att intervjua följande personer: Styrelsemedlem med inblick i 

ungdomsverksamheten. Projektansvarig för föreningens Idrottslyftsprojekt. Två ansvariga 

tränare/ledare från varje lag i de utvalda åldersgrupperna, dvs. två tränare för årgång 97 och 

två tränare från årgång 98. Fem aktiva från varje lag i de utvalda åldersgrupperna, dvs. fem 

spelare från årgång 97 och fem spelare från årgång 98. Samt föräldrar till aktiva spelare i 
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vardera lagen. Att valet föll på just dessa personer beror på att vi ville få en helhetsbild av 

verksamhetens förenings- och träningsmiljö. Samtliga personer som blev utvalda till dessa 

intervjuer valdes ut av våra kontaktpersoner/samordnare i respektive förening. Här nedan 

kommer ett förtydligande över vilka personer som valdes ut för att medverka i intervjuerna: 

 

Rögle BK:         Forshaga IF: 

En projektansvarig       En projektansvarig 

En styrelsemedlem       En styrelsemedlem 

Två tränare/ledare för årgång 97     Två tränare/ledare för årgång 96/97 

Två tränare/ledare för årgång 98     Två tränare/ledare för årgång 98 

Fem aktiva spelare i årgång 97     Fem aktiva spelare i årgång 96/97 

Fem aktiva spelare i årgång 98     Fem aktiva spelare i årgång 98 

Två föräldrar till aktiva i årgång 97    Två föräldrar till aktiva i årgång 96/97 

Två föräldrar till aktiva i årgång 98    Två föräldrar till aktiva i årgång 98 

 

Studien grundas på fyra olika urval, dessa är: subjektivt urval, snöbollsurval, 

bekvämlighetsurval samt flerstegsurval. Med subjektivt urval menas att urvalet handplockas 

för undersökningen. Detta används vid situationer då forskaren redan har en viss kännedom 

om undersökningsobjekten. Forskaren väljer medvetet ut specifika objekt eftersom det anses 

troligt att de kommer att ge mest värdefull data. Fördelen med detta angreppssätt är att det 

tillåter forskaren att närma sig de människor eller företeelser som på goda grunder kan anses 

vara avgörande för studien (Denscombe 2009, s 37-38). Med snöbollsurval menas att urvalet 

bestäms genom en process där en person hänvisar till nästa person. Forskaren kan då använda 

förslagsställaren som referens för att öka sitt anseende och sin trovärdighet, istället för att 

närma sig de nya personerna på ett opersonligt sätt. Med andra ord ligger snöbollsurvalet helt 

i linje med det subjektiva urvalet då snönollsurvalet innebär att man kan be människor att 

föreslå andra människor som uppfyller urvalskriterierna (Denscombe 2009, s 38).  

Bekvämlighetsurval bygger på forskarens bekvämlighet, dvs. att forskaren väljer de alternativ 

som är bekvämast. Om forskaren har möjlighet att välja mellan två eller fler likvärdiga 

alternativ är det rimligt att forskaren väljer de alternativ som han/hon tycker är mest 

fördelaktiga eftersom forskaren oftast har begränsade resurser till sitt förfogande (Denscombe 

2009, s 39). Med flerstegsurval menas att forskaren gör urval från urval, dvs. att när forskaren 

har identifierat det första urvalet som lämpligt görs ytterligare urval från det första urvalet 

(Denscombe 2009, s 36) 
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Kopplat till studien går det att se att ett subjektivt urval användes i valet av föreningar då 

Rögle BK och Forshaga IF blev utvalda eftersom de är två föreningar, med olika inriktningar, 

bred och elit, som är framgångsrika i sitt arbete med idrottslyftet. Det subjektiva urvalet 

användes då olika roller valdes ut till intervjuerna i de två föreningarna, eftersom målet var att 

få en helhetsbild av verksamhetens förenings- och träningsmiljö. Snöbollsurvalet går att 

koppla till att samtliga personer som blev utvalda till dessa intervjuer valdes ut av en 

kontaktperson/samordnare i respektive förening. Med andra ord föreslog en 

kontaktperson/samordnare andra människor som uppfyllde urvalskriterierna. 

Bekvämlighetsurvalet går att koppla till valet av föräldrar då de föräldrar som intervjuades var 

de föräldrar som fanns på plats i samband med de utvalda lagens träningar. Flerstegsurvalet 

användes då det gjordes urval på urval. Först valdes Rögle BK och Forshaga IF ut, sedan 

valdes de olika rollerna som skulle intervjuas ut och efter det valdes själva intervjupersonerna 

ut (Denscombe 2009, s 36-39). 

 

 

5.4 BORTFALL 

 

För att minimera risken för bortfall fick kontaktpersonen i respektive förening se till att boka 

upp intervjuer med intervjupersonerna samtidigt som forskarna var väldigt tillmötesgående 

när det rörde sig om tid och plats för intervjuerna. Bortfallet i denna studie stannade på 1 av 

40 stycken respondenter, vilket ger en bortfalls procent på 2,5 %. Antalet som deltog i 

intervjuerna var alltså 39 av 40 stycken respondenter, vilket ger oss en svarsprocent på 97,5 

%. Anledningen till bortfallet var sjukdom. 

 

 

5.5 AVGRÄNSNING 

 

I syfte och frågeställningar framgår det att studien avgränsas till två ishockeyföreningar, 

Forshaga IF och Rögle BK. Inom de två föreningarna avgränsades studien till följande roller 

att intervjua: styrelsemedlem, med inblick i ungdomsverksamheten, projektansvarig för 

Idrottslyftet, ansvariga tränare/ledare för de utvalda åldersgrupperna, aktiva spelare från de 

utvalda åldersgrupperna samt föräldrar till aktiva i de utvalda åldersgrupperna.  
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5.6 STUDIENS GENOMFÖRANDE 

 

När formuleringen av studiens innehåll var klar blev nästa mål att få klart med två föreningar. 

När detta var klart tog vi kontakt med kontaktpersonerna i de båda föreningarna och 

informerade dem om studiens syfte. Kontaktpersonerna hjälpte sedan till att boka upp datum 

och tider för samtliga intervjuer. Intervjuerna genomfördes under fem dagar, tisdag till lördag. 

Tisdag till torsdag tillbringades i Ängelholm hos Rögle BK och torsdag till lördag i Forshaga 

hos Forshaga IF. Efter föreningsbesöken transkriberades samtliga intervjuer medan det var 

färskt i minnet för att sedan använda materialet i studiens resultat, diskussion och analys. 

Både ljudupptagningar och de transkriberade intervjuerna har sparats och finns hos forskarna.  

 

 

5.7 RELIABILITET OCH VALIDITET 

 

I forskning är reliabilitet och validitet två begrepp som kan ses som synonyma med varandra 

men ändå skilja sig åt. Reliabilitet handlar i grunden om hur tillförlitliga måtten och 

mättningarna är inom ett experiment. Reliabiliteten beskriver, med andra ord, hur bra testet 

mäter det som det mäter. Validitet handlar i grunden om att se i vilken utsträckning 

mätinstrumentet mäter det som den avser att mäta. I kvalitativ forskning går det att smälta 

samman begreppen validitet och reliabilitet från kvantitativ forskning och behålla begreppens 

betydelse i grunden men lägga mindre vikt vid frågor som rör mätning (Bryman 2009, s 86-

89, 257). 

Extern reliabilitet är ett mått på hur bra studien kan upprepas (Bryman 2009, s 257). Det 

går att diskutera huruvida denna studie kan svara upp mot den externa reliabiliteten då 

föreningarnas förutsättningar hela tiden ändras och deltagarnas åsikter och uppfattningar kan 

ändras i takt med att de skaffat sig nya kunskaper och erfarenheter.  

Intern reliabilitet mäter hur bra överens personerna inom ett forskarlag kommer 

angående tolkandet av insamlad data (Bryman 2009, s 257). Då tolkandet av data har gjorts 

gemensamt av båda forskarna går det att påstå att denna studie har hög intern reliabilitet. 

Intern validitet mäter hur bra forskarens observationer stämmer överens med de 

teoretiska idéer forskaren utvecklar. Stämmer de bra överens har studien en hög intern validet 

och stämmer de inte bra överens har studien en låg intern validitet (Bryman 2009, s 257). 

Forskarna anser att denna studie har en hög intern validitet då informationen forskarna har fått 

fram kan ses som tillförlitlig samtidigt som det har kopplats till aktuella teorier. 
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Extern validitet är ett mått på hur generaliserbart resultatet är till andra miljöer och 

situationer (Bryman 2009, s 257). Resultaten från denna studie kan vara svåra att generalisera 

då urvalet är väldigt avgränsat och då blir inte heller den externa validiteten speciellt hög. 

Målet med studien har heller inte varit att generalisera utan att lyfta fram två föreningar som 

anses ha lyckats med sitt arbete inom Idrottslyftet. 

Sammanfattningsvis går det att säga att denna studie har en hög reliabilitet. Forskarna har 

hela tiden jobbat tillsammans med insamlandet och tolkandet av materialet. Dock går det inte 

att garantera att en upprepning av studien skulle ge samma resultat då den sociala miljön och 

de sociala betingelserna kan ha ändrats under tidens gång. Validiteten i denna studie kan ses 

som hög då forskarna anser de har kunnat mäta det de ville mäta. Däremot kan resultatet vara 

svårt att generalisera till andra miljöer då urvalet har varit begränsat. Det är värt att upprepa 

att målet med studien inte har varit att generalisera utan att lyfta fram två föreningar som 

anses ha lyckats med sitt arbete inom Idrottslyftet. 

 

 

5.8 ETISKA RIKTLINJER 

 

Det finns särskilda etiska regler och riktlinjer för hur forskning ska bedrivas. Grundläggande 

etiska frågor behandlar frivilighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer 

som är direkt inblandade i forskningen. Här nedan tas fyra etiska riktlinjer upp, som forskaren 

ska ta hänsyn till i genomförandet av studien, dessa fyra är: Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera berörda personer om undersökningens syfte samt underrätta dem om 

att undersökningen är frivillig. Utöver detta ska de även få ta del av vilka moment som ingår i 

undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva får 

bestämma över sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som rör 

deltagarna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att 

forskaren endast får använda det insamlade materialet för forskningsändamålet (Bryman 2009, 

s 440-441). Forskarna har tagit hänsyn och fullföljt samtliga etiska riktlinjer kring denna 

studie. Båda föreningarna blev informerade om studiens innehåll och det blev även samtliga 

intervjupersoner innan varje intervjutillfälle. Innan varje intervjutillfälle fick även deltagarna 

information om att deras deltagande var frivilligt. Informationen som har samlats in behandlas 

enbart utav de som är inblandade runt studien och kommer som mest att användas till den 

större studien, dvs. utvärderingen av Idrottslyftet.  
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6. RESULTATREDOVISNING 

 

I detta kapitel redovisas studiens resultat. Resultatredovisningen kommer först att ta upp 

information om respondenterna och efter det följa studiens frågeställningar. Varje del kommer 

först att redovisa varje förening för sig för att sedan avslutas med en jämförelse de båda 

föreningarna emellan. Delarna som redovisas är följande: 

 

 Information om respondenterna. 

 God förenings- och träningsmiljö. 

 Arbetet med Idrottslyftet. 

  Idrottslyftets förankring. 

 

 

6.1 INFORMATION OM RESPONDENTERNA 

 

De som har deltagit i studien har varit personer med olika roller i föreningarna Forshaga IF 

och Rögle BK. De roller som har intervjuats har varit följande: En styrelsemedlem med 

inblick i ungdomsverksamheten. En projektansvarig för föreningens Idrottslyftsprojekt. Två 

ansvariga tränare/ledare från varje lag i de utvalda åldersgrupperna, dvs. två tränare för 

årgång 97 och två tränare från årgång 98. Fem aktiva från varje lag i de utvalda 

åldersgrupperna, dvs. fem spelare från årgång 97 och fem spelare från årgång 98. Samt två 

föräldrar till aktiva spelare i vardera lagen. Detta har i stort sett följts, bortsett från ett borfall 

av en tränare i Forshaga IF på grund av sjukdom. 

 Nedan följer en kortare genomgång av tid i föreningen och tidigare erfarenheter hos de 

som har intervjuats i denna studie. Styrelsemedlemmen från Forshaga IF är relativt ny i 

föreningen medan styrelsemedlemmen i Rögle BK har en lång historia i föreningen både som 

aktiv och efter det som ledare och styrelsemedlem. Båda jobbar ideellt i sina föreningar. 

 Projektansvarig för Idrottslyftet i Forshaga IF ursprungligen från Forshaga och har varit 

aktiv som spelare och ledare och är nu aktiv som styrelsemedlem och ansvarig för 

Idrottslyftet. Projektansvarig för Idrottslyftet i Rögle BK har en lång historia i föreningen både 

som aktiv och som ledare och nu är han anställd av Rögle BK och har bland annat ansvar för 

Idrottslyftet. Den ansvariga för Idrottslyftet i Forshaga IF jobbar ideellt. 
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I Forshaga IF har samtliga tränare spelat hockey under en lång period och två av tre har 

meriter från landslagsspel och proffsspel. Endast en av tränarna har fostrats i föreningen 

medan det är totalt två av dem som någon gung under sin karriär har spelat i föreningen. En 

av de som har spelat i Forshaga har även en lång meritlista av olika roller inom föreningen. 

Samtliga tränare har barn i de lagen de tränar. Två av dem har följt barnen, som tränare, sedan 

de började i föreningen medan den tredje precis har anslutit som tränare. Den som precis har 

anslutit har dock jobbat lite med saker runt omkring laget. Tre av fyra tränare i Rögle BK har 

en diger meritlista som aktiva spelare och tre av fyra spelare har även fostrats i föreningen. 

Tre av fyra tränare har följt sina lag sedan Björnligan medan en har kommit in lite senare. 

Den tränaren som har kommit in senare är även den enda som inte har något barn i laget som 

de är tränare för. Samtliga tränare som intervjuades, i Forshaga IF och Rögle BK, jobbar 

ideellt. 

Samtliga tio spelare som intervjuades, i Forshaga IF, har spelat i föreningen ända sedan 

de började med ishockey. Dock är inte alla uppväxta i Forshaga utan en del av dem kommer 

från orter runt omkring Forshaga. Åtta av tio spelare som intervjuades, från Rögle BK, har 

spelat i föreningen ända sedan de började med ishockey. De andra två spelade till en början i 

andra föreningar i Ängelholms närområde men bytte sedan till Rögle BK i 9-10 års ålder. 

Tre av fyra av de föräldrar som intervjuades, i Forshaga IF, har haft barn i föreningen 

sedan de började med ishockey, medan den fjärde föräldern har varit med sin grabb i 

föreningen i tre år på grund av att hans förra lag upplöstes. Ingen av föräldrarna har någon 

specifik roll i föreningen men samtliga hjälper till med saker runt omkring, t ex. som att jobba 

i sekretariatet och i kafeterian. Två av fyra av de föräldrar som intervjuades, i Rögle BK, är 

helt ”vanliga” föräldrar utan någon roll i föreningen, förutom att de ställer upp och stötar sina 

barn. De andra två föräldrarna har, förutom sin stöttande roll, andra uppdrag i föreningen i 

form av ledare och tränare. 

 

 

6.2 GOD FÖRENINGS- OCH TRÄNINGSMILJÖ 

 

I den här delen redovisas Forshaga IF:s och Rögle BK:s förenings och träningsmiljö. 

Redovisningarna görs föreningsvis, dvs. Forshaga IF och Rögle BK var för sig, för att sedan 

sammanfatts i en avslutande del där likheter och skillnader tydliggörs. Resultatredovisningen 

kommer att ha sin utgångspunkt i ESF - modellen (Henriksen, 2010) och behandla följande 

delar: Förutsättningar, Process, Organisation, Individen och Laget. Innehållet i varje del 
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utgår inte helt och hållet från modellen, utan här har författarna själva, med delar från 

Henriksen (2010), lagt upp innehållet så att det bättre ska passa denna studie. Delarna 

kommer att ha följande innehåll: 

 

 Förutsättningar: Behandlar föreningens olika förutsättningar i form av ekonomiska 

förutsättningar, mänskliga förutsättningar samt materiella förutsättningar. 

 

 Process: Redogör för föreningens dagliga verksamhet, dvs. träning, tävling och andra 

idrotter. 

 

 Organisation: Behandlar föreningens organisation, dvs. föreningens kultur, 

värderingar och kommunikation. 

 

 Individen: Tar upp individen i föreningen, dvs. spelarna i föreningen. Här behandlas 

spelarens möjlighet till utveckling och spontanidrott. 

 

 Laget: Redogör för lagen i föreningen, dvs. sammanhållningen i de olika lagen. Här 

behandlas lagens stämning och gemenskap.  

 

 

6.2.1 FORSHAGA IF 

 

Förutsättningar 

Ekonomiska förutsättningar. Enligt styrelsemedlemmen är föreningens ekonomi den bästa på 

många år. Han påpekar att föreningen äger allt som står ovan jord, i anläggningsväg, på 

området och att föreningen jobbar aktivt med olika arrangemang för att stärka ekonomin. 

Enligt samma person framgår det att lagen sköter sin ekonomi själva, dvs. lagvis, där de själva 

får bestämma hur de vill dra in sina pengar. Tränarna i Forshaga IF anser att föreningens 

ekonomi är bristfällig vilket hindrar föreningens utvecklingsmöjligheter. En av tränarna säger 

följande: 

 

”Det är ju extremt dåligt med pengar här. Det är ju vi ledarna som drar in sponsorer 

själva till ungdomslagen annars så skulle man aldrig kunna driva det här. Lagen i sig 

har väl inte så dålig ekonomi men just föreningen har ju inga pengar liksom för att 

kanske utvidga träningsmöjligheter.” 

(Tränare – Forshaga IF) 
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Men som det framgår i citatet ovan har ändå lagen i föreningarna en ganska bra ekonomi, men 

enligt tränarna beror detta på lagens ledare och inte på föreningen. Samtidigt är de medvetna 

om att dålig ekonomi är ett vanligt förekommande problem i mindre föreningar, detta 

tydliggörs när en av tränarna säger: 

 

”Det är väl det också, det är ju där det är kämpigt för de här småföreningarna.” 

(Tränare – Forshaga IF). 

 

Spelarna själva tycker att de har det ganska bra stället i föreningen, men de påpekar att de inte 

är så insatta i den ekonomiska biten. Även föräldrarna anser att föreningen erbjuder goda 

ekonomiska förutsättningar, men även de är väl medvetna om att lagen själva samlar in 

mycket av de resurser som krävs. 

 

Mänskliga förutsättningar. Enligt styrelsemedlemmen är föreningens tränare och ledare en 

otrolig styrka i föreningen. Han menar att det finns gott om ledare i varje lag samt att ledarna 

förfogar över en hög kompetens. 

 

”Det finns tränare till alla lag, det skulle vara någon mer ledare, lagledare, i de äldre 

lagen. I de yngre grupperna så är det väldigt bra… Jag tycker att tränarnivån ligger på 

en så pass hög nivå, så jag vill säga att kvaliteten på träningen är väldigt, väldigt bra.” 

(Styrelsemedlem – Forshaga IF) 

 

Det framgår även att det finns andra viktiga resurser i föreningen, i form av att det är rätt 

personer på rätt positioner runt omkring ungdomsverksamheten. Speciellt kring de yngre 

kullarna som är på väg fram, där har de jobbat mycket med utbildning och ett koncept som de 

tror på. Tränarna håller med om att det är ledarna som är styrkan i föreningen och skulle inte 

de finnas skulle föreningen falla ihop. 

 

”Ledarna som finns är ju styrkan, de är ju ryggraden, skulle det bli dåligt där så 

faller det pladask.” 

(Tränare – Forshaga IF) 

 

Tränarna är tydliga med att det är gott om tränare, bra tränare, i de yngre grupperna, men ju 

högre upp i åldrarna man kommer desto sämre blir det med antalet tränare. Spelarna tycker att 

det finns en bra tillgång på tränarna, samt att tränarna har en bra kompetens. De nämner även 

att det finns gott om föräldrar som hjälper till runt omkring lagen. 
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”Det är många föräldrar som tycker att det är kul att hjälpa till” 

(Spelare – Forshaga IF) 

 

”De är ju utbildade, de har ju gått kurser och sådant och sedan har de ju spelat 

själva.” 

(Spelare – Forshaga IF) 

 

Föräldrarnas åsikter om tränarna är instämmande positiva. De anser att antalet tränare är mer 

än bra och lyfter fram tränarnas erfarenheter från deras aktiva karriär som någonting väldigt 

positivt. 

 

Materiella förutsättningar. Styrelsemedlemmen anser att de materiella förutsättningarna är 

både bra och dåliga. Ishallen med dess bekvämlighetsytor så som omklädningsrum och andra 

uppehållsutrymmen anser han vara bra. Det som saknas enligt styrelsemedlemmen är övriga 

träningsutrymmen utöver isytan, t ex. ett gym för fysträning. Men eftersom Forshaga IF äger 

allt som står ovan jord ger detta dem bra möjligheter för utbyggnad. Tränarna anser att de 

materiella tillgångarna är under all kritik. Ishallen i sig tycker de är bra, men övriga 

utrymmen, t ex. för fysträning saknas helt. De tillbyggnader som anses vara nödvändiga har 

tränarna tagit initiativet till själva, t ex. den skottramp som har byggts. 

 

 ”Katastrof, den finns inte! Det är någonting som man måste ha… Nu har vi byggt 

den här skottrampen. Det är ju ungdomsledarna, vi, som har dragit in pengar till det här 

och gjort själva, så det har inget med Forshaga Hockey att göra.” 

(Tränare – Forshaga IF) 

 

Tränarna nämner även bristen på förutsättningar till att kunna bedriva teori i anslutning till ett 

ispass eftersom de saknar tillgång till någon forma av teorilokal i anslutning till ishallen. 

Spelarna upplever de befintliga lokalerna som bra. De är nöjda med ishallen och 

omklädningsrummen och visar inga tecken på missnöje. Föräldrarna anser att de materiella 

förutsättningarna är bra. De tycker att ishallen med omklädningsrum fungerar alldeles 

utmärkt. 

 

Process 

Träning. Styrelsemedlemmen skulle gärna se att föreningen kunde erbjuda lite mera istider. 

Främst för att kunna erbjuda de allra yngsta bättre tider så att föräldrarna inte ska behöva 

stressa hem från jobbet. Han tror att detta skulle kunna leda till att flera barn stannade kvar i 
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föreningen. Tränarna är rörande överrens om att de har en bra tillgång till istider, de tränar 

vanligtvis 3 gånger i veckan på is och har sedan 1-2 matcher varje helg. De anser att alla har 

möjlighet att träna så mycket de vill respektive så lite de vill. Vill spelarna träna mindre är det 

okej, men det upplever de inte att någon vill göra. Vill spelarna träna mer hänvisar de till 

spontanidrott. 

 

”Då kommer ju den här spontanträningen in, och där finns ju alla möjligheter, det 

finns ju hur mycket som helst du kan göra själv om du har intresse och vilja att göra.” 

(Tränare – Forshaga IF) 

 

Spelarna är även de överens om att de träningstider som finns är tillräckliga. Föräldrarna 

tycker även de att det är bra med tre träningstider, de är noga med att påpeka att de måste 

hinna med skolan också. 

 

”Tre gånger i veckan och en eller två matcher i helgen, det bör räcka, de har ju 

faktiskt en skola också.” 

(Förälder – Forshaga IF) 

 

Tävling. Styrelsemedlemmen tycker att föreningen låter alla vara med och spela matcher och 

cuper. Han nämner att föreningen policy förespråkar detta. 

 

”Vi har ju en policy som säger att upp till 12 år då kör man inte med uttagningar 

över huvud taget då, utan då får alla vara med.” 

(Styrelsemedlem – Forshaga IF) 

 

Tränarna säger att alla spelare får spela minst en match i veckan. Föreningen har flera lag 

anmälda till seriespel vilket innebär att alla får spela, sen är det upp till tränarna vem som 

spelar i vilket lag. Tränarna är tydliga med att de försöker få spelarna att hamna på rätt nivå. 

Spelarna tycker att de får möjligheter att spela match varje vecka samt att de får åka iväg på 

cuper och sådant. Det ända är om man är sjuk eller något sådant, då får man inte vara med och 

spela. Föräldrarna tycker även de att det fungerar bra med tävling och cuper, de hade 

ingenting att klaga på. 

 

Andra idrotter. Styrelsemedlemmen menar att föreningen är bra på att låta barnen hålla på 

med flera idrotter. Här menar man att målet är att låta alla hålla på med så mycket idrott du 

vill, så länge du vill. 
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”I Forshaga så får du hålla på med hur mycket idrott du vill, hur länge du vill också, 

jag hoppas att det genomsyrar alla ledare i varje lag.” 

(Styrelsemedlem – Forshaga IF) 

 

Tränarna anser att de aktiva ska hålla på med så mycket idrott de kan och de tror att detta är 

en av anledningarna till att barnen vill spela i Forshaga IF. 

 

”Det är väl en stor andel barn som håller på med fotboll och sådant och det är väl 

därför de vill spela i Forshaga också för att de vill spela både fotboll och andra 

sporter.” 

(Tränare – Forshaga IF) 

 

”I elitklubbar måste man vara med och springa i skogen och gå in på SATS och 

träna, och våra barn spelar fotboll.” 

(Tränare – Forshaga IF) 

 

Med andra ord föredrar tränarna i Forshaga att spelarna varierar sin träning genom andra 

idrotter. Spelarna i Forshaga IF håller på med eller har hållit på med andra idrotter. Det märks 

att spelarna har påverkats av tränarna i sin syn på att hålla på med andra idrotter, på ett 

positivt sätt. De som har slutat med andra idrotter har gjort det på grund av tidsbrist och på 

grund av bristande möjligheter. 

 

”Tränarna tycker att vi ska hålla på med flera saker för då är det lättare att bli 

bättre på det istället, sen är det ju roligare än att bara gå ut och springa i skogen 

och sådant.” 

(Spelare – Forshaga IF) 

 

”Det är ju ingen tränare som tvingar någon till att bara spela hockey, utan 

man får ju välja själv vad man vill spela.” 

(Spelare – Forshaga IF) 

 

Föräldrarna uppmuntrar sina barn till att hålla på med andra idrotter, och de upplever även att 

klubben gör detta då det aldrig har varit några problem om det har krockat med t ex. fotbollen. 

 

Organisation 

Kultur. Spelarna i Forshaga IF ger ett intryck av att de är stolta över att tillhöra Forshaga IF. 

Dock verkar detta inte bero på någon kultur, utan på andra aspekter som kompisar och 

värderingar. En del föräldrar, som kommer utifrån, pekar ut att det finns en viss gemenskap i 

föreningen som gör att man känner sig välkommen medan en del av föräldrarna inte anser att 
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det finns någon speciell känsla med klubben. Tränarna pratar om att det saknas en röd tråd 

inom föreningen över hur de ska få fram bra hockeyspelare. De pratar om att det är 24 år 

sedan som Forshaga lyckades med att få fram en spelare till elitnivå. 

 

Värderingar. I Forshaga IF finns det en överhängande värdering som avspeglar sig på hela 

föreningen, och det är att alla ska få vara med utan att riskera att gallras bort. Det blir tydligt 

att detta har genomsyrats på alla nivåer. Styrelsemedlemmen pratar om en policy där alla ska 

få vara med. Tränarna påpekar att alla ska få spela minst en match i veckan. Bland spelarna 

blir detta väldigt tydligt då det är ständigt återkommande under intervjuerna. 

 

”Det skulle ju vara skillnad om man kollar på till exempel Färjestad. Då är det ju 

många som slutar efter gallringarna.” 

(Spelare – Forshaga IF) 

 

”Alla får spela… det känns bra att man får utvecklas hela tiden utan att man får 

känna det att man måste prestera och så här.”  

(Spelare – Forshaga IF) 

 

Även föräldrarna är inne på samma spår. Något som är tydligt bland föräldrarna är att de 

sätter sina barn i fokus och det viktigaste för dem är att barnet trivs och har roligt. Något som 

går att se som en värdering är föreningens syn på andra idrotter, vilket också verkar 

genomsyra hela föreningen, från styrelse till föräldrar. 

 

Kommunikation. Det verkar som att föreningen vill ha en fungerande kommunikation rakt 

igenom hela föreningen, men dit verkar de inte ha kommit än. 

 

”Vi har bestämt att alla inom hockeysektionen ska ha samma portal, om alla har det 

så är det lätt att få ut information till alla.”  

(Styrelsemedlem – Forshaga IF) 

 

Tränarna anser att kommunikationen är bristfällig från kansli och neråt, dock anser de att 

kommunikationen inom laget fungerar bra. Tränarna skulle önska att det fanns någon ansvarig 

över samtliga ungdomsledare och ungdomslag, dvs. någon som såg till att alla jobbade mot 

samma mål. 

 
”Vi skulle ju behöva en som bestämmer mer över ungdomsledarna och 

ungdomslagen, men det finns inte.” 

(Tränare – Forshaga IF) 
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Om spelarna vill påverka eller förändra något säger tränarna att de kan komma till vilken 

ledare som helst och ta upp det de undrar över. De har även möten med både föräldrar och 

barnen där det förs en öppen dialog om hur man kan ge barnen så bra förutsättningar som 

möjligt. Spelarna upplever inte att de behöver prata speciellt mycket med tränarna, men om 

det skulle vara något de vill ta upp så tycker de att ledarna lyssnar. Även föräldrarna är inne 

på samma spår som spelarna, vill man ta upp något gör man det med ledarna. 

 

Individen 

Möjlighet till utveckling. Föreningen försöker hjälpa spelarna i sin utveckling genom att 

erbjuda möjlighet till bra träning. Utöver detta finns det föreningstid en timme varje dag, 

innan den schemalagda träningen börjar, där medlemmarna i föreningen får komma och ha 

isen för sig själva. Spelarna i klubben är nöjda med hur träningen bedrivs. De tycker att det är 

kul och det är stor variation från träning till träning. Spelarna påpekar även hur bra de tycker 

att det är med flera tränare på isen samtidigt, så att de kan få den hjälp de behöver. Samtliga 

spelare känner att de har stora möjligheter att utvecklas som hockeyspelare i föreningen. 

Speciellt eftersom det går att nivåanpassa matchningen, beroende på vart i utvecklingen man 

är någonstans. 

 

”Man har ju möjlighet till att spela med äldre om man utvecklas snabbare eller yngre 

och sådant.” 

(Spelare – Forshaga IF) 

 

Samtliga föräldrar anser även de att det finns goda förutsättningar för spelarna att utvecklas i 

Forshaga IF.  

 

”Det finns ju alla förutsättningar… han måste ju vilja också annars så går det ju inte. 

Men förutsättningarna finns.” 

(Förälder – Forshaga IF) 

 

”De ligger väl i en ålder där de utvecklas mycket generellt. Men som hockeyspelare 

har det gått väldigt bra.” 

(Förälder – Forshaga IF) 

 

”Är man med i en lagidrott så man ju lära sig att visa respekt och hela den biten, och 

kamratskap. Så förhoppningsvis lär han sig något.” 

(Förälder – Forshaga IF) 
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Spontanidrott. Styrelsemedlemmen påpekar att det är viktigt att spelarna spontanidrottar för 

sin egen skull så att de mår fysiskt bra. Tränarna tar det ett steg längre och menar att 

spontanidrotten spelar en stor roll i individens idrottsliga utveckling. 

 

 ”De extra timmarna är viktiga, man måste ha ett par timmar till med lek och glädje 

och eget tänk, inte det som tränaren säger för det är en fantasisport ishockey, du måste 

lösa situationerna själv, fantisera hur du ska göra nästa steg hela tiden” 

(Tränare – Forshaga IF) 

 

Spelarna själva håller på mycket med spontanidrott i alla möjliga former. Det var inget de 

själva tänkte på, utan de ser det mera som lek med kompisarna. 

 

Förebilder. I Forshaga IF ser inte barnen upp till de egna A-lagsspelarna utan förebilderna är 

istället tränare som tidigare har spelat på en hög nivå. Detta beror antagligen på att Forshaga 

IF:s A-lag spelar i en lägre serie samt att de har Färjestads BK runt hörnet. 

 

Laget 

Stämning och gemenskap. Tränarna tycker att det är en bra stämning i lagen men det finns ett 

problem i att spelarna kommer från många olika ställen. Alla från Forshaga känner ju alla 

medan de som kommer utifrån inte gör det. Även spelarna håller med om att de är utsprida 

och att de nästan aldrig träffas utanför ishallen. Men när de väl träffas på träningar och match 

är det en bra stämning. Trots att lagen mixas ibland, både till träning och till match, upplever 

föräldrarna att det är en bra stämning i lagen. 

 

”Det tror jag är bra. Det är nog jätte bra. Som idag då har vi med oss fem 97:or och 

alla pratar med alla. vi plockar ned 97:or på träning och tränar med dem så de lär ju 

känna varandra. Jag tror inte att det är någon som känner att de är utanför.” 

(Förälder – Forshaga IF) 

 

En situation som är ständigt återkommande är relationen i det mixade laget 96/97. Situationen 

är den 97:orna har en ”sponsor” som går in med en hel del pengar för att 97:orna ska kunna 

åka på cuper och så vidare. När så sker lämnas 96:orna utanför och i och med att 97:orna är i 

majoritet blir det bara ett fåtal 96:or kvar. Detta innebär att resterande 96:or får svårt att hålla 

igång verksamheten och de får till och med ställa in vissa matcher. Spelarna märker självklart 

av detta, och både 96 och 97 spelare tycker att det är orättvist. Men trots detta tycker spelarna 

att de har en god stämning och gemenskap i laget. 
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”Alltså 96:orna kan väl tycka ibland att dem, 97:orna, har fått åka på väldigt många 

cuper men det har ju också varit för att de har sponsor och sådant. Visst är det tråkigt 

att inte vi får åka på lika många cuper, men vi liksom blir ju inte direkt arga på dem för 

det.” 

(Spelare – Forshaga IF) 

 

Även de intervjuade föräldrarna, både 97 och 96, tycker att detta är orättvist. 

 

”97:orna har varit på lite mera cuper och 96:orna är inte iväg så mycket så det blir 

väl lite kollisioner där i mellan… De är väl avundsjuka naturligtvis när de inte får åka 

på lika många cuper.” 

(Förälder – Forshaga IF) 

 

 

6.2.2 RÖGLE BK 

 

Förutsättningar 

Ekonomiska förutsättningar. Enligt styrelsemedlemmen har föreningen ganska goda 

ekonomiska förutsättningar, men för att ungdomssidan ska kunna ta nästa kliv krävs det att 

föreningen anställer en ungdomsansvarig på heltid. 

 

”Vi har 30 % på en kille som jobbar med ungdomssidan, som är anställd… Där har 

vi tagit fram styrdokument för att strukturera upp hela verksamheten och de börjar bli 

klara nu men vi behöver någon som ser till att det här efterlevs och fortsätter att driva 

det här. Tanken är ju att vi ska hitta en ungdoms- eller sportansvarig på ungdom som är 

heltidsanställd som jobbar med detta bara på ungdomsbiten för det anser vi att en klubb 

av Rögles dignitet måste ha det för att kunna driva det här vidare och kunna ge stöd åt 

tränarna…” 

(Styrelsemedlem – Rögle BK) 

 

Tränarna ger även de ett intryck av att de ekonomiska förutsättningarna på ungdomssidan är 

ganska bra. Varje lag har en egen lagkassa där de får samla in pengar på egen hand. De menar 

att det finns tydliga direktiv över vad föreningen står för och vad laget själva får bekosta med 

sin egen lagkassa. 

 

”…i varje lag och finns ett klart och tydlig spelrum för vad, vart ansvaret ligger och 

vad man får av föreningen och vad respektive lag måste samla in själv. Alltså varje lag 

har ju en egen lagkassa där vi fixar sponsorer och dylikt och så här. Som man ska 

bekosta framförallt cuper.” 

(Tränare – Rögle BK) 
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Spelarna har ingen större insikt i hur föreningens ekonomi ser ut men de tycker att de har det 

ganska bra. Något som de påpekar är att de tycker att det kan vara jobbigt att sälja lotter, 

kalendrar, med mera för att få in pengar till sin egen lagkassa. De nämner även att 

transporterna till de kortare bortamatcherna, då de inte åker buss, kan vara lite struliga ibland, 

eftersom de inte alltid får plats i bilarna och då får föräldrarna köra dubbelt. Föräldrarna kring 

lagen tycker att de ekonomiska förutsättningarna är bra. De nämner de två ishallarna samt att 

lagen får åka buss till de längre bortamatcherna. De tycker även att spelarna får åka iväg på 

mycket cuper.  

 

”Jag tycker att våra killar får åka på många cuper och matcher och, det är aldrig 

några bekymmer, rent ekonomiskt.” 

(Förälder – Rögle BK) 

 

Mänskliga förutsättningar. Enligt styrelsemedlemmen är tillgången till tränare bra för 

tillfället, men han pratar även om att det kan dyka upp problem i framtiden och då vill de vara 

förberedda på det. Han pratar om att hitta en person som är med och utbildar de nya spelarna 

hela tiden och som kan fungera som en mentor till de nya tränarna varje säsong. Allt för att 

kvalitetssäkra de yngstas utbildning. Tränarna tycker att tillgången till tränare är väldigt bra. 

De säger att de är väldigt många ledare kring lagen samt att det finns före detta elitspelare i 

ledarstaben runt varje ungdomslag. 

 

”Vi är tre stycken i vårt lag som har spelat på elitserienivå. Sen har vi tre-fyra 

hjälptränare till och många av dem är också med på isen och hjälper till.” 

(Tränare – Rögle BK) 

 

Även spelarna tycker att det finns gott om tränare kring varje lag. Och de pratar om att många 

av tränarna själva har spelat på en hög nivå. Samtliga föräldrar tycker att det finns tillräckligt 

med tränare kring lagen och att de är kompetenta tränare. Men en del föräldrar nämner att de 

skulle önska att tränarna var lite bättre ledare utanför isen, de menar att det krävs en speciell 

kompetens för att jobba med barn- och ungdomar. 

 

”Ja det tycker jag, där är ju två huvudtränare och flera hjälptränare. Det är en väldigt 

stor stab eller organisation i varje årgång.” 

(Förälder – Rögle BK) 

 



  
Idrottsvetenskap. Idrottsvetenskapligt examensarbete. 2IV31E 

Jonas Knutsson & Marcus Ljung            2011-02-09 

49 
 

”De har kompetensen att sköta träningarna på isen, det tycker jag är jättebra.  Men 

jag tycker inte att de har kompetensen till att vara ledare. Det betyder inte för att man 

har spelat hockey så är man en bra ledare.” 

(Förälder – Rögle BK) 

 

”Ja de har kompetens. Alla har bra erfarenheter av idrott på elitnivå och vet hur det 

ska fungera. Att de skulle kunna bli ännu bättre, ännu mer utbildning. Det är lite 

skillnad att vara tränare med seniorkompetens än att vara tränare med 

ungdomskompetens.” 

(Förälder – Rögle BK) 

 

Materiella förutsättningar. Styrelsemedlemmen tycker att de nuvarande materiella 

förutsättningarna är väldigt bra, samtidigt som han påpekar att tillbyggnaden av den en andra 

ishall har gett dem nya dimissioner. Han anser även att föreningen erbjuder bra materiella 

förutsättningar till spelarna i form av byxor, tröjor och träningströja. 

 

”Material har vi ju, det tycker jag funkar bra. Vi ställer upp med byxor och tröjor 

och dem här träningströjorna så det enda spelare köper själva är klubbor och skridskor 

och utrustningen då.” 

(Styrelsemedlem – Rögle BK) 

 

Tränarna anser att det är väldigt bra med två ishallar och att de har det de behöver utanför 

isen. De påpekar att det saknas ett gym för ungdomslagen, men att de klarar sig bra som det 

är. 

 

”… man har ju ett gym här uppe men det är ju för a-laget och för juniorerna. Men vi 

kör ju inte fys i den bemärkelsen, vi behöver inte något gym utan vi kör vår, som ni såg 

här nere, med löpstegar, häckar, kortstyrka och snabbhet och lite sådant här. Vi har 

inga problem, vi behöver inte mer som det är nu.” 

(Tränare – Rögle BK) 

 

Tränarna säger att tillbyggnaden av en andra ishall har inneburit stora förbättringar sett till 

omklädningsrum och materialrum. Nu har de gott om omklädningsrum och varje lag har ett 

rymligt förråd. Spelarna är även de nöjda med de materielle förutsättningarna. De nämner de 

två ishallarna och hur bra tillgång det är till omklädningsrum och förråd. 

 

”Vi har ju fått finare förråd och allting sådant… man fick ju ta med sig grejer hem 

och sådant innan.” 

(Spelare – Rögle IF) 
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Föräldrarna är överlag nöjda med de materiella förutsättningarna. Någon förälder kan tycka 

att det blir lite stressigt på helgerna när många lag ska använda omklädningsrummen, vid 

matcher. Och någon förälder skulle önska att ungdomarna hade tillgång till en lokal för fysisk 

träning. Men sett till det stora hela är föräldrarna nöjda med det som finns. 

 

Process 

Träning. Styrelsemedlemmen tycker att det finns bra förutsättningar för träning, men han 

skulle inte klaga om föreningen kunde erbjuda ännu mera istider. 

 

”Nu har vi två hallar och det hade vi inte förut. Det är ett under att vi har kommit så 

långt som vi har gjort med tanke på de förutsättningarna som var innan 

Öresundshallen, som den nu heter, kom hit… Nu har vi bra förutsättningar äntligen, 

men det är inte så att man strör istider fortfarande utan det är hårt, det är en svår 

planering att få ihop” 

(Styrelsemedlem – Rögle BK) 

 

Tränarna tycker att det finns stora möjligheter till att kunna erbjuda bra träningsmöjligheter 

till spelarna. Ett av lagen blir dock lite lidande då de har en träningstid som väldigt ofta 

krockar med a-lagets matcher, vilket innebär att de bara får två träningar i veckan. 

 

”Vi ska ha tre pass i veckan. Den här hösten har vi haft väldigt, väldigt, bara två pass 

i veckan, varav ett pass i veckan är halv 9 på fredag kväll. Det är väl det som inte är så 

positivt, annars skulle man nog säga att allting är väldigt positivt. Vi har en tid här inne 

i Lindab på onsdagar och då är det oftast match och då ryker vi på vår tid. Plus den 

sena tiden på fredagen halv 9. Det har gått en hel vecka grabbarna är rätt så trötta så 

koncentrationen är ju inte, det vet man ju själv här på träningen.” 

 (Tränare – Rögle BK) 

 

Sen råder det ett visst missnöje över en del senare träningstider, t ex. tränar ett av lagen 

klockan halv nio på en fredag, vilket innebär att de kommer hem väldigt sent. Men utöver 

detta anser tränarna att det finns bra förutsättningar för den dagliga träningen. Tränarna anser 

att spelarna får träna så mycket de vill, men att klubben bara kan erbjuda begränsat med tider. 

Vilket får tränarna att ta upp spontanidrottens fördelar. 

 
 ”Då kommer vi in på det här med spontanidrott, då får man träna hur mycket de vill. 

Vi har ju bara tillgång till den istid vi har och det kan vi ju inte göra någonting åt. Sen 

är det ju vissa som får träna mer, de som är mogna att kunna träna med äldre lag till 

exempel och få lite extra träning där. Sen är det ju givetvis att i och med att vi matchar 

två lag i varje årskull så finns det ju möjlighet för dem som inte vill satsa och träna lika 

mycket får ju ändå spela men då får man kanske inte spela i bästa laget.” 

(Tränare – Rögle BK) 
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Och för dem som vill träna mindre finns även den möjligheten, men då får de kanske inte 

spela i det bästa laget. Spelarna är inne på samma spår som tränarna, dvs. att de är missnöjda 

över de träningstider som uteblir och över vissa träningstider. Sett till träningstiderna är de 

inte bara missnöjda över den sena tiden utan även över en väldigt tidig tid då de knappt hinner 

hem för att äta mellan skola och träning. 

 

”På måndagar har vi träningar halv 9 och då kommer man inte hem förrän halv 11 så 

då lägger man sig rätt sent. Och på torsdagar har vi rätt tidigt också så man hinner 

knappt hem och äta. Så det är väl lite sådär.” 

(Spelare – Rögle BK) 

 

Sett till hur mycket spelarna vill träna råder det lite skilda meningar. Vissa vill spela mera 

medan andra påpekar att man behöver vila och ha tid till skolan. Föräldrarna tycker att det är 

okej med antalet träningstider, men de tycker att vissa tider ligger lite sent och att vissa tider 

ligger lite tidigt. De menar att detta påverkar barnens skolgång då de är väldigt trötta på 

morgonen därpå efter att de har haft en sen träning kvällen innan. 

 

”Det är okej, men jag kan tycka att det är lite sent att som 97:orna, 

måndagskvällarna, då man går av isen kvart i tio och är hemma halv elva på kvällen. 

Sen ska de till skolan klockan åtta på morgonen. Han är ju väldigt, väldigt trött på 

tisdagarna.” 

(Förälder – Rögle BK) 

 

Tävling. Tränarna i lagen upplever att de har ganska goda förutsättningar när det kommer till 

tävlingsverksamheten. De säger att de själva brukar kunna styra vilka cuper de vill åka på så 

den enda begränsningen är egentligen den ekonomiska och hur mycket ledarna själva och 

spelarna är beredda på att satsa. Eftersom varje årskull matchar två lag får alla spela, sen blir 

det vissa som spelar lite mer och vissa som spelar lite mindre. Intrycket man får av spelarna är 

att de är nöjda med matchandet och de cuper de får åka på. Föräldrarna tycker även de att 

spelarna får åka på mycket turneringar och cuper. 

 

Andra idrotter. Styrelsemedlemmen tycker att det är viktigt att spelarna håller på med andra 

idrotter, framför allt i yngre åldrar. 
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”I de unga åldrarna framförallt, så tycker vi att spela fotboll, och göra så mycket de 

kan göra. Och vi försöker nästan hålla igen lite i början så att det inte bli för mycket 

hockey i början, utan se till att ha flera andra sporter.” 

(Styrelsemedlem – Rögle BK) 

 

Men man är väl medvetna om att tiden inte räcker till att hålla på med andra idrotter. Till slut 

måste spelarna göra ett val. 

 

”Vi tycker att det är jättebra att man provar andra sporter, men det kommer till en 

dag då man inte hinner med allt och då får man specialisera sig och välja någonting. 13 

till 14 års ålder så ska man kunna klara att hålla på med fotboll, men sen upp till 16 så 

är det lite svårare att få ihop det.” 

(Styrelsemedlem – Rögle BK) 

 

Tränarna tycker att det är väldigt bra att spelarna håller på med andra idrotter och de försöker 

uppmuntra till detta så mycket som möjligt. En årskull har även startat ett samarbete med 

Ängelholms Fotbollsförening. Samarbetet innebär att spelarna ska kunna spela fotboll på 

sommaren och samtidigt få hockeyfys träningen på fotbollsträningarna.  

 

”Krockar träningen i augusti - september tränar de fotboll, så vi har uppmuntrat dem 

till att liksom fortsätta med fotboll för det är väldigt bra för hockeyn. Men nu har 

faktiskt ÄFF tagit första steget och sagt att vi kan väl göra, i fotbollen, ett hockeylag 

där så spelar alla spelarna i en serie i fotbollen och hockeytränarna kommer att komma 

två gånger i veckan på deras fotbollsträningar och då har vi fys, alltså hockeyfys, så 

hockeyspelarna är med på den fysen och de andra fotbollsspelarna får också vara med.” 

(Tränare – Rögle BK) 

 

Spelarna upplever inte att tränarna uppmuntrar dem till att hålla på med andra idrotter, utan de 

säger att de får ta dem besluten själva. Spelarna nämner dock att om man inte slutar spela 

fotboll när elitförberedande börjar riskerar man att komma efter. Föräldrarna tycker att 

tränarna till viss del uppmuntrar spelarna till att hålla på med andra idrotter. Men vissa av 

föräldrarna tar även upp att tiden inte räcker till. 

 

”Ja, i alla fall i denna ålder. De gör ju allt för att kunna sy ihop hockeyn och 

fotbollen i ett, att de tränar ihop, så de gör allt för att de inte ska behöva välja.” 

(Förälder – Rögle BK) 

 

”Nej, det är nog bara hockey. Det är ju träning tre gånger i veckan med 97:orna sen 

är det match på helgerna, så det blir inte mycket mer tid.” 

(Förälder – Rögle BK) 
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Organisation 

Kultur. Rögle BK har under en lång tid tillhört Svensk elitishockey. Styrelsemedlemmen 

pratar om att föreningens Juniorlag och U16-lag de senaste åren har varit med kampat om 

SM-medaljer. Detta kan tyda på att föreningen har en etablerad tradition av att tillhöra den 

svenska eliten. Tränarna i föreningen pratar om att de har en väldigt stark sammanhållning i 

föreningen och att detta är något som folk utifrån brukar påpeka. Spelarna pratar om att 

Ängelholm är en hockeystad, de menar att man växer upp med Rögle BK. Man får intrycket 

av de som rör sig inom föreningen är stolta över att tillhöra Rögle BK. De flesta som vi stötte 

på och pratade med bar Rögles BK:s klubbemblém på något klädesplagg.  

 

Värderingar. Rögle BK sticker inte under stolen med att de är en Elitförening som siktar på 

att ta fram spelare som kan representera deras A-lag. Men samtidigt ser föreningen till att 

spelarna som inte platsar får en chans att fortsätta spela hockey i en annan förening. 

 

”Det kommer ju en dag när vi inte har plats till alla i verksamheten, i J-18 tar vi ju 

inte in alla spelare, utan då får vi ju se till att vi har ett bra samarbete med klubbarna 

runt omkring… Så vi har absolut inga problem att få, hitta nya klubbar till de som inte 

får plats.” 
(Styrelsemedlem – Rögle BK) 

 

Föreningen är väldigt tydlig med att de bedriver breddverksamhet upp till en viss ålder. 

Styrelsemedlemmen pratar om att de är nöjda med att de har nått så långt som de gjort med 

sina äldre årskullar medan de yngre ska utbildas i lugn och ro.  

 

”… nu ser vi ju att våra juniorlag och U-16 lag är med och fightar om SM-

medaljer… det är ett jättebra kvitto, för det är ju, där satsar vi ju, där vi vill se resultat 

medan de yngre lagen, om man blir etta, tvåa eller trea är helt ointressant, där är ju 

utbildningen viktigast.” 

(Styrelsemedlem – Rögle BK) 

 

Även spelarna är medvetna om att föreningen är elitsatsande och att det blir tuffare och tuffare 

ju högre upp i åldern de kommer.  

 

Kommunikation. Styrelsemedlemmen tycker att kommunikationen fungerar bra men att de 

skulle behöva en heltidsanställd ungdomsansvarig som ser till att alla ledare jobbar mot 

samma mål. Tränarna anser att kommunikationen i föreningen har blivit bättre och bättre och 

att vändningen kom när föreningen senast gick upp i Elitserien. Spelarna tycker att de får bra 
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med information i samband med träningarna och genom hemsidan, men de tar upp att 

informationen kan komma ut väldigt sent ibland t ex. vid ändring av träningstid, vilket kan 

innebära problem. De nämner även att de tycker att de kan föra en bra dialog med sina tränare 

och att tränarna lyssnar på vad de har att säga.  

 

”Ibland kan det vara så också att det blir, att de lägger ut information rätt sent eller 

så, då kan det vara att vi har träning vid halv 4 så kan det komma ut vid två att den är 

framflyttad eller så.”  

(Spelare – Rögle BK) 

 

”Vi har haft sådana här samtal, utvecklingssamtal, en och en med tränarna, två 

tränare, där har vi fått säga våra mål och vad vi tycker är bra på och sådant” 

(Spelare – Rögle BK) 

 

Bland föräldrarna råder det delade meningar kring kommunikationen. Någon förälder nämner 

att kommunikationen är hur bra som helst och att det går att föra en öppen dialog med 

tränarna rörande i stort set vad som helst. 

  

”Kommunikationen från tränare och ledarna ut till oss fungerar hur bra som helst, 

det är alltid raka rör och helt öppet om det är något, också när det är känsliga frågor, 

när man kommer ner på att toppa lagen, att spela med ett bättre och ett sämre lag.” 

(Föräldrar – Rögle BK) 

 

Medan vissa föräldrar tycker att kommunikationen är dålig och att all information inte 

förmedlas ut till föräldrarna.  

 

”Kommunikationen är dålig för att vara en elitförening. Det finns ingen utrullad 

grön, röd, tråd som man pratar om. Det finns dolda styrdokument som man kan plocka 

fram men dem säljs inte in till alla.” 

(Föräldrar – Rögle BK) 

 

Individen 

Möjlighet till utveckling. Styrelsemedlemmen säger att föreningen har det bra ställt med 

ungdomstränare, där minst en tränare i varje lag har spelat på elitnivå. Detta innebär att de har 

mycket kunskap och erfarenheter att dela med sig av till spelarna. Sen har klubben förbättrat 

sina möjligheter till spelarutveckling sedan de utökade till två ishallar. Han påpekar även att 

de värnar om spelarnas utveckling även då ”gallringen” börjar högre upp i åldrarna. Med detta 

menar han att föreningen ser till att få ut spelarna till andra föreningar där de kan fortsätta 

utvecklas och en dag kanske återvända till Rögle BK. 
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”Vi har absolut inga problem att hitta nya klubbar till de som inte får plats. Det är ju 

tyvärr så att då när 10-12 spelare inte får plats då måste ju dem spela vidare, det tycker 

jag i alla fall, för de ska inte sluta spela ishockey utan de ska fortsätta och det gör 

faktiskt dem flesta. Och det är rätt så kul att man inte bara slutar för att man inte kan 

spela kvar i Rögle, chansen finns ju att få komma tillbaka. 

(Styrelsemedlem – Rögle BK) 

 

Tränarna pratar även de om de förutsättningar de har till att kunna erbjuda bra träning. De 

pratar om att de har två hallar vilket gör att de kan erbjuda mera istid samt lyfter de fram att 

ungdomssidan har väldigt bra tränare med ett hockeykunnande på bred front. 

 

”Styrkan för Rögle som ungdomssektion så måste det vara att det finns oerhört 

mycket ledare som har ett hockeyförflutet och samtidigt har många gått utbildningar så 

att man har fått ett hockeykunnande på bred front.” 

(Tränare – Rögle BK) 

 

Spelarna tycker att deras möjlighet till utveckling är bra. De säger att detta beror på att de 

tränar mycket och att de har bra tränare. Föräldrarna anser att det finns bra möjligheter för 

deras barn att utvecklas som hockeyspelare i föreningen, de nämner framför allt ledarna som 

en bidragande orsak till barnens utveckling. En förälder påvisar dock att han anser att tränarna 

saknar lite i kompetens rörande den mentala biten. Med detta menar han att barnen kan 

behöva lite mera stöd när det går tungt för dem. 

 

”Men det som han framför allt skulle behöva lära sig, det är att bli tuffare och kunna 

ta för sig, och där är det lite si och så med den mentala uppvaktningen.” 

(Förälder – Rögle BK) 

 

Spontanidrott. Styrelsemedlemmen är väldigt positiv till spontanidrott bland de aktiva i 

förening. Han säger att om man vet att barnen spontanidrottar mycket går det nästen att stryka 

ett träningspass. 

 

”Vi är jätteglada när vi ser dem ute när de spelar landhockey, fotboll och allt vad de 

gör. För du kan ju nästan stryka ett träningspass om du vet att de spontanidrottar så det 

är jätteviktigt.” 

(Styrelsemedlem – Rögle BK) 
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Den Idrottslyftsansvariga i föreningen tycker sig se en negativ trend när det gäller ungdomar 

och spontanidrott. Han menar att spontanidrotten har minskat och att han gärna hade sett att 

det förekom oftare då han tror att det hade gynnat all idrott. 

 

”Tyvärr så finns det ju inte idag, men jag hade önskat att det gjort de ju, alltså all 

träning, oavsett vad det är idag organiserad ju, det är väldigt sällan tyvärr som man ser 

barn spela landhockey eller fotboll på någon gräsplätt utan det måste vara någon 

tränare eller någon förening som ligger bakom för att det ska bli så att säga, men det 

hade varit jättebra om det hade, jag tror det hade gynnat all idrott om det funnits mer.” 

(Idrottslyftsansvarig – Rögle BK) 

 

Dock anser han att klubben uppmuntrar till spontanidrott, bland annat bygger de upp en 

inlinerink på sommaren, utanför arenan, som barnen kan använda. 

 

”Just den biten uppmuntrar vi till. Ja det gör vi, vi har på sommaren här ute på 

parkeringen en liten låg sarg och sätter ut lite målburar och där är lite verksamhet men 

samtidigt använder vi det till organiserad träning också, men det är ju het fritt att köra 

ner här om man är ett gäng och träna.” 

(Idrottslyftsansvarig – Rögle BK) 

 

Tränarna säger att de uppmuntrar till spontanidrott väldigt mycket och att det finns väldigt bra 

förutsättningar till spontanidrott i samhället. De påpekar även att spelarna själva är bra på att 

utnyttja de förutsättningarna som finns. 

 

”Våra killar här, de ringer ofta på våren och sommaren ringer dem de är säkert 15-20 

man, ringer runt sen kör de rollerblades, kan de köra i flera timmar.” 

(Tränare – Rögle BK) 

 

Spelarna anser att det finns goda möjligheter att utöva spontanidrott i Ängelholm och det är 

något som de flitigt utnyttjar. De tycker att tränarna uppmuntrar dem till att hålla på med 

spontanidrott och att de till och med kommer förbi och tittar till dem då och då. De nämner 

även att föreningen bygger upp en egen inlinerink åt dem på sommaren. 

 

”Ja på sommaren spelar vi landhockey varenda dag, så samlas vi några killar och 

spelar.” 

(Spelare – Rögle BK) 

 

Även föräldrarna säger att barnen spontanidrottar väldigt mycket, främst inlinehockey och 

fotboll och att de sätter igång med detta så fort hockeysäsongen är slut.  
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Förebilder. En av de saker som spelarna lyfter fram, på frågan vad som är det bästa med 

föreningen, är A-laget. De ger en tydlig bild av att de har sina idoler hemmahörande i Rögle 

BK:s A-lag. De säger att de inte har någon direkt kontakt med A-lagsspelarna men att de 

väldigt gärna skulle vilja ha det. De säger att det vore väldigt kul om en eller två A-

lagsspelare kom ner och var med på någon träning då och då, för att ge dem tips och råd. 

 

”Vi har ju sådana här faddrar och det är meningen att de ska kunna vara med på 

någon träning och såhär. Men de har väl aldrig varit med. Det är mest på avslutningen 

då det kommer en här och där.” 

(Spelare – Rögle BK) 

Föräldrarna pratar om att A-lagsspelarna är barnens idoler och det vore jättekul för barnen om 

A-lagsspelarna kom ner på träningar och visade upp sig. 

 

”Hur stort som helst, att de skulle komma ner o sätta sig i omklädningsrummet.” 

(Förälder – Rögle BK) 

 

Laget 

Stämning och gemenskap. Tränarna tycker att det är en väldigt bra sammanhållning i hela 

föreningen, men det kan se lite olika ut ute i lagen. Ett tränarpar tycker att de har en väldigt 

bra sammanhållning i laget och bra kontakt med föräldrarna. Medan ett tränarpar upplever att 

det har funnits lite turbulens i laget, då främst med föräldrar. Tränarna som har haft lite 

turbulens tror att detta beror på att det är första året som de är elitförberedande, vilket innebär 

att det blir lite tuffare. 

  

”Vi har ju haft en lite så turbulent säsong.  Jag tror att det har lite med just det att det 

här är första året då det är elitförberedande och man smalnar av och det är vissa cuper 

som de duktigare åker på, då blir det genast känsligare.” 

(Tränare – Rögle BK) 

 

Det spelarna lyfter fram, som det bästa med att spela i föreningen, är vänskapen med de andra 

spelarna, vilket leder till att det blir väldigt roligt under träningarna. De påpekar även att det 

inte finns någon som är utanför. 

 

”Det är bra som sagt. Det är inga som är utanför eller så. Alla hjälper och peppar när 

man gör fel eller något sådant.” 

(Spelare – Rögle BK) 
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Bland föräldrarna råder det delade meningar om stämningen i de olika lagen, men alla är 

överrens om att stämningen sett till hela föreningen är god och att alla hälsar på alla. I ett av 

lagen anser en förälder att det förekommer vissa grupperingar. Han menar att det är detta som 

har gjort att sammanhållningen aldrig har varit riktigt bra i laget. 

 

 

6.2.3 SAMMANFATTNING – LIKHETER OCH SKILLNADER 

 

Förutsättningar 

Ekonomiska förutsättningar. Föreningarnas ekonomi är svår att jämföra då de har väldigt 

skilda förutsättningar. Lagen i Rögle BK säger att de får bra ekonomiska förutsättningar från 

föreningen men att de samtidigt samlar in pengar till den egna lagkassan. Lagen i Forshaga IF 

tycker att föreningen inte hjälper till så mycket ekonomiskt utan det är lagen själva som får 

samla in egna ekonomiska resurser. Spelarna i de båda föreningarna anser sig ha det ganska så 

bra ställt, men de säger att samtidigt att de inte har någon koll på om det är bra eller dåligt. 

Båda lagen anser i det stora hela att det är ganska bra, men de får dra ett stort lass själva i 

insamlandet av ekonomiska medel. 

 

Mänskliga förutsättningar. Det framgår att båda föreningarna har en god tillgång på tränare, 

och att tränarna framstår som väldigt kompetenta. Dock finns det föräldrar i Rögle BK som 

anser att vissa tränare saknar en del av den kompetens som krävs för att jobba med ungdomar 

utanför isen. I Rögle BK finns det gott om tränare som har spelat på elitnivå och detta går 

även att finna i Forshaga IF men inte i samma utsträckning. Båda föreningarna känner idag att 

de saknar en person som jobbar över tränarna och ser till att alla jobbar mot samma mål.  

 

Materiella förutsättningar. Båda föreningarna är i stort sett nöjda med de isytor som finns. 

Detta trots att Forshaga IF enbart har en isyta medan Rögle BK har två. Det är faktiskt så att 

det är Rögle BK: s tränare och spelare som skulle vilja ha lite mera istid till skillnad från 

Forshaga IF:s spelare och tränare som säger sig vara nöjda som det är nu. I Rögle BK påpekar 

de att de gärna skulle vilja ha ett gym för ungdomslagen men att de klarar sig som det är nu. I 

Forshaga IF anser de att de saknar en rad olika utrymmen där man kan bedriva ”off-ice” 

träning. 
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Process 

Träning. Båda föreningarna tycker att de kan erbjuda bra förutsättningar till träning, men att 

de inte skulle säga nej till fler istider om de fick tillgång till det. I Forshaga är de nöjda med 

de tider som träningarna ligger på medan tränare, spelare och föräldrar i Rögle BK har en del 

åsikter om när träningarna ligger. De säger att vissa träningar ställs in, på grund av A-lagets 

matcher, samt att vissa träningar ligger väldigt sent eller väldigt tidigt. Tränarna i de båda 

föreningarna tycker att det är okej om spelarna vill träna lite mindre. Skillnaden är att i 

Forshaga IF får de spela i sitt ”rätta” lag i alla fall, medan man i Rögle BK riskerar att hamna i 

det ”sämre” laget.  

 

Tävling. I båda föreningarna anser tränarna att lagen har goda förutsättningar och möjligheter 

när det handlar om tävlingsverksamheten. Båda föreningarna påpekar att lagen får åka på 

cuper och att alla spelare ges möjlighet till att spela matcher kontinuerligt. Dock framgår det 

att vissa får spela lite mindre och vissa får spela lite mer i Rögle BK. I Forshaga IF är de 

tydliga med att påpeka att alla ska få spela lika mycket. 

 

Andra idrotter. Båda föreningarna tycker att det är viktigt att barnen får hålla på med andra 

idrotter. Rögle BK anser dock att barnen, så småningom, måste göra ett val då tiden inte 

kommer att räcka till, till både ishockey och någon mera idrott. I Forshaga IF anser man att 

barnen ska få hålla på med så mycket idrott de vill så länge de vill. Tränarna i de båda 

föreningarna tycker att det är väldigt bra att barnen håller på med andra idrotter och det verkar 

som om de jobbar väldigt aktivt med att barnen ska göra det. Spelarna I Rögle BK anser att 

det är de själva som bestämmer om de ska hålla på med någon annan idrott eller inte, men de 

säger att de riskerar att komma efter om de missar hockeyträningen. I Forshaga IF säger 

spelarna att tränarna vill att de ska hålla på med andra idrotter för att på så sätt variera sin 

träning. 

 

Organisation 

Kultur. Det framstår som att Rögle BK har en tradition av att tillhöra den svenska eliten. Både 

tränare och spelare i Rögle BK pratar om att det finns en väldigt stark sammanhållning i 

föreningen. Man får känslan av att det finns en speciell anda kring föreningen och att man 

som Ängelholms invånare växer upp med föreningen. I Forshaga IF verkar de inte vara stolta 

över föreningens prestationer utan de pratar sig istället varma om föreningens värderingar och 

den gemenskapen som finns där. I Forshaga IF nämner de även att det finns en avsaknad av 
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tradition när det handlar om att fostra elitishockeyspelare då föreningen inte har producerat en 

elitspelare på 24 år. 

 

Värderingar. I Rögle BK är de tydliga med att de bedriver en breddverksamhet upp till en viss 

ålder och de sticker inte under stolen med att de är elitförening som vill få fram spelare till sitt 

A-lag. Dock anser föreningen att de tar hand om dem som till slut gallras bort då de ser till att 

hitta nya föreningar till dem. Forshaga IF genomsyras av en stark värdering som innebär att 

alla ska få vara med så länge som möjligt. Denna värdering är väldigt tydlig i Forshaga då den 

är ständigt återkommande under intervjuerna. 

 

Kommunikation. I Rögle BK framstår det som att kommunikationen mellan de olika nivåerna 

har blivit bättre de senaste åren. I Forshaga IF säger de att kommunikationen mellan 

föreningens nivåer är bristfällig från kansli och neråt, men att den fungerar bra inom lagen. 

Båda föreningarna anser att det saknas en huvudansvarig på ungdomssidan som ser till att alla 

tränare jobbar mot samma mål. I både Rögle BK och Forshaga IF anser spelarna att det går att 

föra en bra dialog med tränarna och att de vågar ta upp saker med dem om de behöver det. 

Kommunikationen med föräldrarna framstår som väldigt bra i Forshaga IF medan åsikterna 

går isär hos föräldrarna i Rögle BK. Vissa föräldrar i Rögle BK anser att kommunikationen är 

riktigt bra medan vissa anser att den är bristfällig. 

 

Individen 

Möjlighet till utveckling. I Rögle BK lyfts tränarna fram, tillsammans med de två ishallarna, 

som ledande orsaker till spelarnas utveckling. Tack vare de två ishallarna kan föreningen 

erbjuda spelarna mera istid och på ledarsidan framgår det att varje lag har minst en tränare 

med erfarenheter av spel på elitnivå samt att hockeykunnandet framstår som väldigt bra hos 

samtliga tränare. Detta stärks av att spelarna nämner att deras utveckling beror på att de tränar 

mycket och att de har bra ledare. Föräldrarna i Rögle BK tycker även de att tränarna har ett 

stort hockeykunnande, men en förälder tar upp avsaknaden av kompetens när det handlar om 

att stötta spelarna utanför isen. I Forshaga IF anser de att de kan hjälpa spelarna i sin 

utveckling genom att erbjuda bra träning. De nämner även att föreningen har avsatt 

föreningstid flera gånger i veckan, så att spelarna får möjlighet till mera istid. Spelarna 

nämner antalet tränare på isen som en stor fördel. De menar att det leder till att de kan få den 

hjälp de behöver. Spelarna lyfter även fram den nivåanpassade matchningen som någonting 
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positivt, då de får spela på den nivå som passar dem för tillfället. Även föräldrarna till 

spelarna i Forshaga IF anser att det finns bra möjligheter till utveckling. 

 

Spontanidrott. Båda föreningarna anser att spontanidrotten är väldigt viktig för spelarnas 

utveckling. Det framgår att båda förningarna uppmuntrar sina spelare till att spontanidrotta. I 

Rögle BK bygger de upp en Inlinerink utanför sin arena, under sommarhalvåret, så att barnen 

kan vara där och spela. Även spelarna säger att de spontanidrottar väldigt mycket och de 

verkar vara medvetna att det är någonting positivt. 

 

Förebilder. Rögle BK är en elitklubb medan Forshaga IF håller till i de lägre divisionerna. 

Detta är säkerligen en bidragande orsak till att Rögle BK spelarna ser upp till sina A-

lagsspelare medan Forshaga IF spelarna inte gör det. Rögle BK spelarna skulle gärna vilja att 

deras idoler från A-laget kom ner och var med dem på några träningar medan detta inte 

ansågs viktigt för Forshaga IF spelarna. Spelarna i Forshaga IF hade istället sina förebilder 

bland tränare, med tidigare elitkarriär, och spelare i andra elitklubbar, främst från den 

närliggande klubben Färjestads BK. 

 

Laget 

Stämning och gemenskap. Båda föreningarna beskriver en god stämning både i föreningen 

och i lagen, men båda föreningarna visar på vissa problem. Överlag i Rögle BK verkar det 

vara en bra stämning, men i ett lag har det varit lite turbulens mellan tränare och föräldrar då 

åsikterna har gått isär angående laguttagningar. Föräldern menar att tränarna favoriserar vissa 

grupper medan tränarna säger att de har varit väldigt tydliga vad som gäller nu när det är 

elitförberedande. I Forshaga IF nämner de att de har en god stämning men att det försvåras av 

att medlemmarna är utsprida över flera olika orter. Ett problem som finns i föreningen är 

situationen i det mixade laget 96/97, där 97:orna har något av en ”egen” sponsor som går in 

med väldigt mycket pengar och utesluter 96:orna. Detta har bildat två läger då 96:orna har 

svårt att ställa ett eget lag på benen. Spelarna är väl medvetna om situationen och både 96:or 

och 97:or tycker att det är orättvist men trots detta håller spelarna i laget ihop. 
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6.3 ARBETET MED IDROTTSLYFTET 

 

I den här delen redovisas Forshaga IF:s och Rögle BK:s arbete med Idrottslyftet. 

Redovisningen görs föreningsvis, dvs. Forshaga IF och Rögle BK var för sig, för att sedan 

sammanfatts i en avslutande del där likheter och skillnader tydliggörs. Resultatet inom varje 

förening kommer att följa följande upplägg: Process, Projekt och Kritik. Process tar upp hur 

själva arbetet ser ut från beslut om projekt till deltagande i projektet. Projekt går in på vilka 

projekt föreningen söker, varför de söker dem, vilka som deltar i de olika projekten och hur 

föreningens verksamhet har påverkats av Idrottslyftet. Kritik behandlar föreningarna åsikter 

om Idrottslyftet. 

 

 

6.3.1 FORSHAGA IF 

 

Process. Idrottslyftsansvarig i föreningen är den person som har kontakten med Svenska 

Ishockeyförbundet rörande Idrottslyftsprojekten. Varje år när Svenska Ishockeyförbundet 

sänder ut de aktuella projekten diskuterar Idrottslyftsansvarig med kansli och ordföranden 

vilka projekt som ska sökas. De projekt som väljs ut är projekt som föreningen anser sig ha 

störst behov av, men de försöker söka så många projekt som möjligt. När detta är bestämt är 

det Idrottslyftsansvarig som fyller i ansökan och ser till att rätt personer kommer iväg på de 

olika projekten. 

 

”Det är jag i samråd med ordföraren eller kansli. Det skickas ju ut till mig så det är 

ju jag utifrån min roll som utbildningsansvarig. Det är jag som utbildningsansvarig 

som ska ha det ansvaret att se till att folk kommer iväg”  

(Idrottslyftsansvarig – Forshaga IF) 

 

”Alltså det kostar ingenting för oss att skicka iväg dem för utbildning, och då tänker 

man att det är klart att vi ska göra det liksom.” 

(Idrottslyftsansvarig – Forshaga IF) 

 

Styrelsemedlemmen bekräftat att det är den Idrottslyftsansvariga som sköter i stort sett allt 

rörande idrottslyftet men att det förs en viss dialog med styrelse och kansli. 

 

Projekt. Idrottslyftsansvarig säger att de försöker söka så många idrottslyftsprojekt som 

möjligt. Han säger att det rör sig om sex till åtta projekt varje år för deras del, men han 
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påpekar att de antagligen hade sökt ännu flera projekt om de hade fått utforma projekten 

själva. Till detta år har de sökt sju av åtta projekt, det enda projektet de inte har sökt var 

domarprojektet. Idrottslyftsansvarig lyfter inte fram något specifikt projekt som extra bra, 

men han påpekar att det är klart att föreningen söker projekten, speciellt de som rör 

utbildningarna av olika poster i föreningen.  

 

”Jag menar att om vi går på tränarutbildningar så innebär det i längden att vi blir 

bättre utbildade förmodligen, och det genererar att vi kan bibehålla fler spelare längre, 

det vill jag tro är syftet” 

(Idrottslyftsansvarig – Forshaga IF) 

 

Han anser att projekten främst riktar sig mot tränare, ledare och materialare, och att 

föreningen främst försöker skicka iväg de som har behov av det. Föreningen skickar även iväg 

spelare på de olika ”camperna”, vilka som får åka väljs ut i samråd med tränarna. Tränarna 

som har varit iväg på utbildningar genom Idrottslyftet har tyckt att det har varit kul och 

givande. Och de spelare som får åka iväg på ”camperna” tycker självklart också att det är 

spännande. Den idrottslyftsansvariga säger att verksamheten inte direkt har förändrats på 

grund av Idrottslyftet, men han anser att föreningen har inspirerats till att vilja lära sig mer. 

Han anser att Idrottslyftet har bidragit till att höja kunskapsnivån i föreningen, men han är 

tveksam till att rekryteringen hade sett annorlunda ut även om Idrottslyftet inte hade funnits. 

Han påpekar dock att rekryteringen inte är något problem i föreningen utan att problemet 

istället ligger i att kunna behålla barn och ungdomarna i föreningen, och där vill han tro att 

Idrottslyftet gör nytta. 

 

Kritik. Den idrottslyftsansvarige tycker att Idrottslyftet har varit väldigt positivt sett till 

ledarutbildningar och att detta har bidragit till en högre kunskapsnivå hos ledarna.  

 

”På grund av att man har gått dessa utbildningar och skickat iväg folk så har väl det 

inspirerat så att vi vill göra mer liksom. Vi tror att ledarna i Forshaga tycker att det är 

kul, och där har idrottslyftet sitt att göra. När de kommer därifrån så har de tyckt att det 

har varit nyttigt och roligt och så känner de att de har blivit bättre på vissa saker. Så att 

på det sättet så har det varit till nytta.” 

(Idrottslyftsansvarig – Forshaga IF) 

 

Den idrottslyftsansvarige tycker att projekten är bra men att föreningarna är för styrda av 

ishockeyförbundet. Han menar att de borde få möjlighet till att söka egna projekt som gynnar 

Idrottslyftets syfte, dvs. ”mer och fler”. 
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”Jag skulle hellre se att vi, de som har idéer och intuitioner att vilja skapa projekt 

eller idéer omkring hur ska vi kunna bibehålla våra spelare i föreningen eller få nya 

spelare, hur ska vi göra, och så ska man komma med idéer på de, som gör att man 

kommer under idrottslyftets mål och ramar mycket bättre, alltså mer för fler, jag kan 

tycka att det inte alls har med mer och fler att göra, många gånger i de här grejerna” 

(Idrottslyftsansvarig – Forshaga IF) 

 

Ett exempel på ett sådant projekt är något som de i Forshaga kallar ”Tre Kronors 

Skridskoskola”. Detta är något som har funnits länge i föreningen och har tidigare gått under 

namnet ”lek på is”. Det går ut på att man i ännu tidigare ålder än ”Tre Kronors Hockeyskola” 

börjar åka skridskor för att sedan slussas in i ” Tre Kronors Hockeyskola”. Det är viktigt att 

alla får vara på sin egen nivå och utvecklas i sitt eget tempo och det är ständigt leken som står 

i centrum. Ytterligare en sak som den idrottslyftsansvarige anser måste förbättras är 

uppföljningen av projekten. Han menar att det Svenska Ishockeyförbundet är dåliga på att 

följa upp vad som händer efter utbildningarna, stannar kunskapen endast hos en person eller 

utnyttjar man det till fullo? 

 

”Vad händer efteråt, det är det här med uppföljning, alltså, om du åker iväg så ska du 

ju också hålla i någonting i föreningen, det är det som är grejen, men vem kollar det då, 

och det är ingen vad jag vet som kollar upp… Och vadå, det är upp till föreningen, 

skyll er själva om ni inte gör det, det är ju bara dumt, men kanske skulle vara på något 

sätt, en ännu mer tydlig på vilket sätt, alltså någon sorts dokumentation. Man filmar 

eller vad vet jag, men någonting som gör att man kan säkerställa att det blir av, att man 

tar med sig någonting.” 

(Idrottslyftsansvarig – Forshaga IF) 

 

 

6.3.2 RÖGLE BK 

 

Process. Varje år när Idrottslytets projekt kommer ut till föreningen sätter sig 

idrottslyftsansvarig och styrelsens ungdomsansvarige ner och tittar på vilka projekt som 

verkar bra och ska sökas. Ansvaret för att det genomförs ligger på Idrottslyftsansvarig och det 

är även han som följer upp de projekt som sökts. De som får ansvaret för de olika projekten 

ute i föreningen väljs noggrant ut enligt den idrottslyftsansvariga.  
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”Vi har väl diskuterat lite när det här kommit om vi ska vara med eller inte så att... 

Om man plockat ut om det är någon tränarutbildning eller som vi tänkt är bra, så har 

man ställt frågan till dem om de är intresserade, då har man gått vidare då så vi har ju 

inte bara sökt utan vi har ju försökt hitta lämpliga deltagare innan” 

(Idrottslyftsansvarig – Rögle BK) 

 

Projekt. Den idrottslyftsansvariga gissar på att de har genomfört 15-20 projekt under 

Idrottslyftets period. De lyfter fram projekt som det inte finns någon annan utbildning inom.  

 

”Motiven har varit att det varit intressanta projekt som då inom utbildning av ledare 

och tränare, inte har funnits i förbundets traditionella stegutbildning.” 

(Idrottslyftsansvarig – Rögle BK) 

 

Han lyfter även fram idrottslyftsprojekt i form av ”träningscamper” där både tjejer och killar 

får åka iväg och ”mäta” sig med andra tjejer och killar, ”målvaktscamper” där målvakter och 

målvaktstränare får åka iväg på läger, men det som han framhäver som ett av de viktigaste 

projekten just nu är domarprojektet. 

 

”Problemet med övriga domarutbildningar är att du går en kurs och sen är det ut och 

döm och så får du klara dig lite bäst du vill. Här har vi då som en möjlighet att 

föreningen tar ansvar för dem, och därför har vi varit med i den två år. Och är inte 

anmält i år, men två år har vi varit med i domarutbildning, så det är väl just det att det 

varit lite nya grejer mot det traditionella.” 

(Idrottslyftsansvarig – Rögle BK) 

 

Idrottslyftsansvarig påpekar att de redan har en väldigt bra tränarkår men att de ser 

Idrottslyftets utbildningar som en möjlighet till ny kunskap och till ny inspiration. De som har 

deltagit i de olika idrottslyftsprojekten är främst tränare för samtliga ungdomslag men även 

vissa spelare som har fått åka iväg på ”camper”. Idrottslyftsansvarig anser att Idrottslyftet har 

haft en stor inverkan på föreningen verksamhet. Han säger att de olika idrottslyftsprojekten 

har gjort att föreningen nu har en mera genomtänkt ungdomsverksamhet. 

 

”Förhoppningsvis så har vi en bättre tränarstab. Vi har med hjälp av att vi gått bättre 

utbildningar tillverkat, skrivit styrdokument för samtliga åldersklasser. Och alltså mer 

genomtänkt verksamhet. Och föreningen bestämmer vad killarna ska lära och inte lära, 

tränaren gör inte som han vill, utan det finns en mall att följa, i år tränar vi detta och 

sen går vi vidare. Så vi har en mer genomtänkt utbildning,” 

(Idrottslyftsansvarig – Rögle BK) 
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Kritik. Den idrottslyftsansvariga i föreningen tycker att Idrottslyftet fungerar väldigt bra 

överlag. Man skickar in projektansökningarna och får bra svar tillbaka, det är tydligt och bra. 

Det som är lite synd enligt honom är att vissa utbildningar inte blir av på grund av 

deltagarbrist. 

 

”I stort tycker jag att det har fungerat jättebra, man skickar in och man får bra svar… 

Man får bra svar på att man är anmäld och antagen och om genomförande och kallelse, 

det tycker jag fungerat bra faktiskt. Det som är synd är väl att inte fler föreningar 

anammat lite, en del utbildningar har blivit inställda på grund av för lågt deltagarantal.” 

(Idrottslyftsansvarig – Rögle BK) 

 

Något som han också lyfter fram som positivt är att det Svenska Ishockeyförbundet skickar ut 

färdiga projekt vilket gör det lättare för dem att söka projekten. Han tror inte att det skulle 

fungera lika bra om de skulle behöva skriva ihop projekten själva. 

 

”Det har blivit bra faktiskt. Det känns som att det är väl genomtänkta projekt att det 

skickas ut. Och jag är nog tacksam för att förbunden gör så att de gör färdiga ramar och 

mallar och säger att det här genomför vi. Och vi har ju en liten del konståkning i 

föreningen och i konståkningsförbundet, där finns det väl bara att du får hitta på dina 

egna projekt som man vill söka pengar till och då tror jag inte att man kommer vidare 

på det. Utan det har hjälpt till att vidareutveckla, absolut!” 

(Idrottslyftsansvarig – Rögle BK) 

 

 

6.3.3 SAMMANFATTNING – LIKHETER OCH SKILLNADER 

 

Process. I båda föreningarna finns det utnämnda personer som är ansvariga för Idrottslyftet 

och dessa samspråkar med kansli och styrelse angående vilka projekt som ska sökas. Men när 

beslutet väl är taget är det de idrottslyftsansvariga som ser till att projektet genomförs och 

sedan följs upp. 

 

Projekt. Både Rögle BK och Forshaga IF har under idrottslyftsperioden varit flitiga med att 

söka olika projekt. Båda klubbarna lyfter fram ledarutbildningarna som något väldigt positivt 

med Idrottslyftet. Rögle BK lyfter även fram ”ungdomscamperna” och domarutbildningen 

som bra idrottslyftsprojekt medan Forshaga IF är kritiska till ”ungdomscamperna” och de har 

inte använt sig av domarutbildningen. Rögle BK söker projekt där de ser att det finns 

bristande eller ingen utbildning alls medan Forshaga IF söker projekt som de anser sig vara i 

behov av. I Rögle BK anser de att Idrottslyftet har haft en stor inverkan på föreningens 
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verksamhet och att projekten har inneburit att föreningen har fått en mera genomtänkt 

ungdomsverksamhet. I Forshaga IF anser de att Idrottslyftet har höjt kunskapen bland tränarna 

och de tror att detta har lett till att barnen och ungdomarna stannar kvar längre i föreningen. 

Båda föreningarna är tveksamma till att rekryteringen har påverkats av Idrottslyftet då båda 

föreningarna hade en bra rekrytering av barn redan innan. 

 

Kritik. I Forshaga IF tycker de att Idrottslyftet, till stor del, står för bra projekt, men att de är 

alldeles för styrda av Svenska Ishockeyförbundet. De skulle vilja kunna söka egna projekt 

som håller sig inom ramen för Idrottslyftet. I Rögle BK tycker de att Idrottslyftet fungerar 

väldigt bra. De tycker tvärtemot det Forshaga IF tycker angående de färdiga projekten, då de 

tycker att detta är väldigt effektivt och bra. Forshaga IF tar även upp att Svenska 

Ishockeyförbundet borde bli bättre på att följa upp projekten så att de vet att det gör någon 

nytta. Det enda negativa Rögle BK har att ta upp är att utbildningar ibland blir inställda på 

grund av för lågt deltagarantal. 

 

 

6.4 IDROTTSLYFTETS FÖRANKRING 

 

I den här delen redovisas hur förankrat Idrottslyftet är i Forshaga IF och Rögle BK. 

Redovisningarna görs föreningsvis, dvs. Forshaga IF och Rögle BK var för sig, för att sedan 

sammanfatts i en avslutande del där likheter och skillnader tydliggörs. 

 

 

6.4.1 FORSHAGA IF 

 

Styrelsemedlemmen är inte så insatt i föreningens arbete med Idrottslyftet, han säger att det 

beror på att han är relativt ny i styrelsen och att han kommer att sätta sig in i det mera längre 

fram. Idrottslyftsansvarig i föreningen säger att de inte brukar använda sig av begreppet 

Idrottslyftet när de går ut med informationen, utan de brukar då säga att det är Svensk Hockey 

som ligger bakom. Han säger att informationen rörande Idrottslyftet inte behöver förankras då 

projekten ändå är så styrda av Svenska Ishockeyförbundet. Men om föreningen skulle få söka 

egna projekt tror han att det skulle ändras för då skulle det behövas föras en dialog i 

föreningen för att se om de skulle klara av det. 
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”Nej den informationen kring idrottslyftet gå ju ut till dem som behöver veta det. 

Idrottslyftet är ju så pass styrt av svenska hockeyförbundet så att det spelar ju ingen 

roll att en förälder får reda på att det finns. Så jag kan väl tycka att det är så förankrat 

som det, det räcker liksom. Kanske skillnad skulle vara om man fick friare händer till 

att kanske hitta på egna projekt. Då tror jag att det skulle vara helt tvärtom, då måste vi 

verkligen förankra det här ute hos alla, att den här möjligheten finns och så vidare.” 

(Idrottslyftsansvarig – Forshaga IF) 

 

Att Idrottslyftet är dåligt förankrat hos tränare, spelare och föräldrar är ganska tydligt. 

Tränarna har hört talas om det men inte mer än så. Av tio intervjuade barn, hade endast en 

hört talas om Idrottslyftet och det var för att han precis hade varit iväg på en ”målvaktscamp”. 

Föräldrarna har inte heller någon koll på vad Idrottslyftet innebär. 

 

”Föreningen skulle ju ha med alla ledare och prata om en sådan här grej.” 

(Tränare – Forshaga IF) 

 

”Ja det har jag varit. Eller det var en Regionscamp i Leksand för målvakter och det 

var inom Idrottslyftet tror jag som jag var med på, det var för någon månad sedan. Jag 

vet att det var någonting med Idrottslyftet att göra men jag vet inte någonting mer 

specifikt.” 

(Spelare – Forshaga IF) 

 

 

6.4.2 RÖGLE BK 

 

Styrelsemedlemmen är till viss del insatt i föreningens arbete med Idrottslyftet. Han tror att 

Idrottslyftet är förankrat ute i ”Tre Kronors Hockeyskola” i och med att de får tröjor och 

sådant. Den Idrottslyftsansvariga i föreningen tror även han att Idrottslyftet är relativt 

förankrat i ”Tre Kronors Hockeyskola”. Han säger att det finns ett bra föräldramaterial som 

alla får tilldelat vid inskrivningar och han nämner att det även tas upp på föräldramöten.  

 

”Till en liten del så vet de nog lite om bakgrunden då. I Tre Kronors Hockeyskola så 

finns det bra föräldramaterial.” 

(Idrottslyftsansvarig – Rögle BK) 

 

Tränarna i föreningen har lite koll på vad Idrottslyftet innebär. Det vet att det har med 

ledarutbildning att göra och att det fungerar som ett ekonomiskt stöd till föreningen. 
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”Ja det är inte jätte mycket. Men idrottslyftet är väl som jag ser det en hjälp, en 

ekonomisk hjälp så att säga för att kunna utbilda ledare och spelare inom föreningen så 

att säga.” 

(Tränare – Rögle BK) 

 

Men samtidigt känner de att de skulle vilja veta mycket mera om Idrottslyftet då de anser att 

de har en bristande kunskap om det. 

 

”Så tänker man kanske inte så mycket på vart kommer det ifrån, alltså vart kommer 

pengarna ifrån, hur finansieras det, dittan och dattan. Det är nog inte så jätte känt utåt 

till. Nej, och det har man väl inte heller fått förklarat för sig.” 

(Tränare – Rögle BK) 

 

Spelarna i föreningen känner inte till Idrottslyftet men det gör en del av föräldrarna. Detta 

beror på att de själva har varit involverade inom något tidigare idrottslyftsprojekt. En av 

föräldrarna nämner att han enbart känner till det projektet han har varit involverad i och han 

tycker det är konstigt att han inte vet mer om Idrottslyftet. 

 

 

6.4.3 SAMMANFATTNING – LIKHETER OCH SKILLNADER 

 

I både Forshaga IF och Rögle BK har styrelsemedlemmarna en viss koll på Idrottslyftet, men 

de är inte jätteinsatta. Idrottslyftsansvarig i Forshaga IF säger att Idrottslytet inte är förankrat 

utanför de som behöver veta det. Men om Idrottslyftets utformning skulle ändras skulle även 

förankringen ändras. Tränarna, spelare och föräldrar i Forshaga IF bekräftar att Idrottslyftet är 

dåligt förankrat i föreningen. Tränarna har en viss koll på vad Idrottslyftet innebär medan 

endast en spelare har hört talas om det och föräldrarna har en väldigt dålig uppfattning av vad 

Idrottslyftet innebär. Den idrottslyftsansvariga i Rögle BK anser att Idrottslyftet är förankrat 

ute i föreningen. Han lyfter fram bra föräldramaterial och information på föräldramöten som 

en del i förankringen. Detta bekräftas till viss del av tränarna som vet att det har med 

utbildning att göra, men de anser att deras kunskap om Idrottslyftet är högst bristfällig. Även 

vissa föräldrar har lite koll på Idrottslyftet men det har däremot inte spelarna. 
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7. ANALYS 

 

I analysen kommer studiens resultat att ställas mot tidigare forskning och material för att finna 

likheter och skillnader mellan de båda.   

 

 

7.1 GOD FÖRENINGS- OCH TRÄNINGSMILJÖ 

 

Denna del av analysen behandlar god förenings- och träningsmiljö och kommer att följa 

samma mönster som resultatet, vilket innebär att analysen kommer att redovisas i följande 

ordning: Förutsättningar, Process, Organisation, Individen och Laget. 

 

 

7.1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

 

Trots att föreningarna är långt ifrån varandra ekonomiskt anser lagen i de båda föreningarna 

att de har ganska goda ekonomiska förutsättningar. Detta framstår som viktigt i skapandet av 

en god förenings- och träningsmiljö. Carlson (1991) skriver att befintliga resurser är en viktig 

del av klubbmiljön. Dock framstår det som att lagen själva står för en stor del av insamlingen 

av de ekonomiska medlen som behövs. 

 När det kommer till mänskliga förutsättningar framgår det att båda föreningarna har 

väldigt många tränare i sina lag samt att det finns en stor kompetens hos dessa. Carlson 

(1991) tar upp att tränarna är viktiga för barnens utveckling. Och även Eliasson (2009) skriver 

om hur viktiga ledarna är för barnens fostran. Dock framgår det att båda föreningarna behöver 

en ungdomsansvarig, med en övervakande roll, för att ta sig vidare i utvecklingen av 

organisationen.  

 De materiella förutsättningarna ses som bra i båda föreningarna då det finns gott om 

istider och bekvämligheter så som omklädningsrum. Dock saknar Forshaga IF utrymmen för 

träning utanför isen. Detta faller även in under det Carlson (1991) skriver om befintliga 

resurser för att kunna skapa en bra klubbmiljö. 
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7.1.2 PROCESS 

 

Forshaga IF anser att de kan erbjuda bra förutsättningar till träning. Detta tycker även Rögle 

BK att de kan göra, bortsett från vissa dåliga träningstider och inställda träningar. Vikten av 

detta skriver Carlson (1991) om då han tar upp träningsupplägget.  

 Båda föreningarna erbjuder bra förutsättningar till tävling då de åker på cuper och spelar 

matcher kontinuerligt. Vikten av detta tar Carlson (1991) upp när han skriver om 

tävlingsupplägget. Dock framgår det att alla spelare i Forshaga IF ska få spela lika mycket 

medan Rögle nämner att vissa spelare kan få spelar lite mer, men alla ska ändå få spela. 

 Det framgår väldigt tydligt att båda föreningar stöttar spelarna till att hålla på med andra 

idrotter. Dock måste spelarna, i Rögle BK, ganska tidigt göra ett val då det blir svårt att 

kombinera andra idrotter med elitförberedande, medan Forshaga IF har som mål att låta 

spelarna hålla på med andra idrotter så mycket de vill. Båda föreningarnas tränare är väl 

medvetna om att detta gynnar spelarnas utveckling. Detta är väldigt tydlig i Henriksen (2010) 

där han skriver att det ska ges utrymme för andra idrotter och att de aktiva ska uppmuntras till 

sen specialisering då andra idrotter ses som berikande och stödjande för de aktivas utveckling. 

 

 

7.1.3 ORGANISATION 

 

Båda föreningarna ger ett intryck av att traditioner är något som skapas av framgång. I 

Forshaga pratar de om den bristande traditionen att kunna fostra elitspelare, men att de 

samtidigt är stolta över att tillhöra föreningen. Rögle BK ger intrycket av att föreningen har en 

stark kultur, främst format av lagets framgångar. De som rör sig inom föreningen nämner ofta 

att Ängelholm är en hockeystad och att det finns en speciell Rögle anda. Detta lyfter Carlson 

(1991) fram som viktigt då han skriver om ”klubbandan”. 

I Forshaga IF lyfter de fram föreningens värderingar som någonting väldigt positivt. 

Samtliga i föreningen pratar sig varma om att alla får vara med. Rögle BK har också tydliga 

värderingar. De är tydliga med att de bedriver en breddverksamhet upp till en viss ålder och 

de sticker inte under stolen med att de är elitförening som vill få fram spelare till sitt A-lag, 

men samtidigt ser de till att ta hand om sina spelare, även de som gallras bort. Henriksen 

(2010) skriver om att det är viktigt för föreningarna att vara medvetna om sina värderingar, 

vilket båda föreningarna verkar vara. 
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I båda föreningarna verkar det som om att kommunikationen mellan kansli och lagen kan 

bli bättra gällande informationsspridningen. I Rögle BK anser de dock att kommunikationen 

har blivit bättre och bättre medan vissa i Forshaga IF tycker att kommunikationen är högst 

bristfällig. Här skriver Fahlén (2006) om skillnader i organisationsstrukturen beroende på hur 

pass utvecklad organisationen är. Båda föreningarna anser att det finns en bra kommunikation 

inom lagen mellan tränare och spelare. Detta tar Henriksen (2010) upp när han skriver om 

öppenhet och samarbete inom träningsgrupperna och i den omgivande miljön. 

Kommunikationen mellan föräldrar och tränare uppfattas som väldigt bra i Forshaga IF och 

varierande i Rögle BK. Förhållandet mellan föräldrar och tränare går att koppla till Henriksen 

(2010) som skriver om öppenhet och samarbete i den omgivande miljön. 

  

 

7.1.4 INDIVIDEN 

 

I både Rögle BK och Forshaga IF finns det bra möjlighet för spelarna att utvecklas. Båda 

föreningarna erbjuder bra möjligheter till träning genom att ha tillgång till många och 

kompetenta ledare i varje lag. Henriksen (2010) skriver om tränarnas kunskap och erfarenhet. 

Även Carlson (1991) tar upp hur viktig ledarnas roll är. Utöver många och kompetenta 

tränare, erbjuder båda föreningarna gott om istider till sina lag. Carlson (1991) tar i sin 

avhandling upp tränings- och tävlingsupplägget som en viktig del i skapandet av en bra 

klubbmiljö. 

 Båda föreningarna är medvetna om att spontanidrott är viktigt för spelarnas utveckling 

och det framstår som att föreningarna uppmuntrar barnen till att spontanidrotta. I synnerhet är 

det lagens tränare som uppmuntrar spelarna till att spontanidrotta. Spelarna själva säger att de 

spontanidrottar mycket och de verkar vara medvetna om att det är någonting positivt. 

Henriksen (2010) tar upp detta och skriver att det är viktigt att ge spelarna utrymme till att 

spontanidrotta. 

 I båda föreningarna ses förebilder som viktigt. I Rögle BK är det spelarna i A-laget som 

är förebilder för de yngre spelarna i föreningen medan i Forshaga IF är det tränare, med 

tidigare elitkarriär, och spelare i andra elitklubbar som figurerar som förebilder för de yngre 

spelarna i föreningen. Henriksen (2010) skriver om att det är viktigt med förebilder. Han 

skriver om seniorspelarna som är viktiga i sin roll som förebilder för de yngre i föreningen. 

Dock framgår det att ungdomarna i Rögle BK knappt har någon kontakt alls med sina idoler, 

men att de väldigt gärna skulle vilja ha det. 
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7.1.5 LAGET 

 

Både Rögle BK och Forshaga IF beskriver en god stämning i föreningen och i lagen, dock 

finns det vissa problem i båda föreningarna. I Rögle BK är problemet en del turbulens mellan 

vissa tränare och vissa föräldrar. Medan Forshaga IF har vissa problem med sitt mixade 96/97 

lag. Dock tycker spelarna, i samtliga lag, att det är en bra stämning i lagen och att alla håller 

ihop. Carlson (1991) skriver att kamraterna är viktiga under spelarens uppväxt. Eliasson 

(2009) tar upp hur viktig relationen mellan lagkamraterna är. Även Henriksen (2010) lyfter 

fram det hur viktigt det är att upprätthålla sammanhållningen i grupperna. 

 

 

7.2 ARBETET MED IDROTTSLYFTET 

 

Denna del av analysen behandlar föreningarnas arbete med Idrottslyftet och kommer att följa 

samma mönster som resultatet, vilket innebär att analysen kommer att redovisas i följande 

ordning: Process, Projekt och Kritik. 

 

 

7.2.1 PROCESS 

 

I båda föreningarna finns det en person som är ansvarig för arbetet med Idrottslyftet. Det är 

dessa personer som, i samråd med kansli och styrelse, väljer ut vilka projekt föreningarna ska 

söka. Båda föreningarna fattar alltså beslut rörande Idrottslyftet utan att rådfråga med tränare 

och spelare, utan det är enbart ett par stycken i varje förening som fattar dessa beslut. Sen är 

frågan om det behöver vara fler som involveras i beslutsprocessen. Men i Idrotten vill (2009), 

går det att läsa att idrottens värdegrund bland annat baseras på demokrati och delaktighet.  

 

 

7.2.2 PROJEKT 

 

Det framgår att både Rögle BK och Forshaga IF är två föreningar som är flitiga med att söka 

Idrottslyftsprojekt. Något som båda föreningarna lyfter fram som det mest positiva med 

Idrottslyftsprojekten är ledarutbildningarna. Detta är en av de delarna som Idrottslyftet (2010) 
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fokuserar på, dvs. projekt som går ut på att rekrytera, utbilda och behålla ledare. Och även 

Ishockeyförbundet lyfter, i sina Idrottslyftsdokument (2007-2011) fram att Idrottslyftet ger 

föreningarna bättre möjligheter till att utveckla och utbilda ledare. I Rögle BK lyfter de även 

fram ”ungdomscamperna” och domarutbildningen som viktiga Idrottslyftsprojekt. Detta lyfter 

Ishockeyförbundet fram, i sina Idrottslyftsdokument (2007-2011), där de tar upp att 

Idrottslyftet ger föreningarna bättre möjligheter till att utveckla och utbilda både domare och 

spelare. Båda föreningarna anser att Idrottslyftet har bidragit till en förbättrad 

ungdomsverksamhet, främst sett till utbildning av ledare som i sin tur har lett till att spelarna 

stannar kvar längre i föreningen. Att få spelarna att stanna kvar längre i föreningen är även det 

en del som Idrottslyftet (2010) fokuserar på. 

 

 

7.2.3 KRITIK 

 

Det framstår som att båda föreningarna tycker att Idrottslyftet, till stor del, består av bra 

projekt. Rögle BK framstår som mycket nöjda med hur arbetet med Idrottslyftet fungerar. Det 

enda negativa de lyfter fram är att det kan bli inställda utbildningar på grund av för lågt 

deltagarantal. Forshaga IF är däremot lite skarpare i sin kritik. Där anser man att 

Ishockeyförbundets arbete med Idrottslyftet är för styrt. De skulle önska att det gavs utrymme 

för att kunna söka egna projekt som faller in under Idrottslyftets ramar. Här skriver 

Ishockeyförbundet, i sina Idrottslyftsdokument (2007-2011), att de har denna utformning för 

att det förenklar förbundets administrativa arbete samt att det ger föreningarna bättre 

möjligheter till att planera sina utbildningar under ishockeysäsongen. Utöver detta lyfter 

Forshaga IF även fram kritik mot ”ungdomscamperna”, som de inte anser passar in under 

Idrottslyftet och dess värdegrund. Detta förstärks om man tittar på Idrotten vill (2009) där det 

framgår att alla som vill ska få vara med, varför väljs då bara vissa ut till att åka på 

”camperna”? Forshaga IF lyfter även fram att Svenska Ishockeyförbundet borde bli bättre 

med att följa upp projekten ute i föreningarna, så att de verkligen vet att projekten uppfyller 

sina mål. 
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7.3 IDROTTSLYFTETS FÖRANKRING 

 

Denna del av analysen behandlar Idrottslyftets förankring ute i föreningarna. Analysen följer 

samma mönster som resultatet, vilket innebär att analysen kommer att redovisas i en enda del: 

Förankring. 

 

 

7.3.1 FÖRANKRING 

 

Förankringen av Idrottslyftet ser en aning olika ut i de två föreningarna. Hos Rögle BK är 

Idrottslyftet mera förankrat än vad det är i Forshaga IF. Detta beror på att Rögle BK:s 

ansvariga försöker att sprida informationen om Idrottslyftet mer än vad Forshaga IF gör. Men 

överlag går det att se att Idrottslyftet är dåligt förankrat i båda föreningarna. Även om man har 

hört talas om Idrottslyftet vet man inte vad det innebär. Detta går att ställa mot Idrotten vill 

(2009) vars värdegrund bland annat baserar på demokrati och delaktighet, dvs. att alla 

medlemmars röst har lika värde samt att alla som deltar ska ha rätt att vara med och bestämma 

och känna ansvar. Samtidigt lyfter Idrottslyftsansvarig i Forshaga IF en intressant fråga när 

han säger att Idrottslyftsprojekten från det Svenska Ishockeyförbundet är så styrda att det blir 

svårt att påverka, och att det är därför det inte behöver förankras ute i föreningen. Men om 

Svenska Ishockeyförbundets utformning av Idrottslyftet skulle ändras, skulle även 

förankringen ändras ute i föreningen. 
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8. DISKUSSION, SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING 

 

Här kommer resultatet av analysen att diskuteras, vilka slutsatser går det att dra från studien 

samt hur vidare forskning kan komma se ut inom det berörda området. 

 

 

8.1 DISKUSSION 

 

De föreningar som valdes ut till att delta i studien valdes ut av Svenska Ishockeyförbundet 

just för att de ansågs ha en god förenings- och träningsmiljö samt att de ansågs framgångsrika 

i sitt arbete med Idrottslyftet. Dessutom var det föreningar med olika karaktär gällande 

storlek, antal anställda etc. Efter att ha läst in oss på området insåg vi att det var svårt att finna 

studier gjorda på god förenings- och träningsmiljö. Vi valde därför att använda oss en modell 

från Henriksen (2010) som underlag för studien, en modell som ursprungligen används för att 

kartlägga bra talangutvecklingsmiljöer. Modellen vi utgick från var: The Enviroment Success 

Factors working model, ESF – modellen. Denna modell modifierades för att bättre kunna 

analysera en god förenings- och träningsmiljö (Figur 9).  

 

 

Figur 9. Modell för att undersöka en god förenings och träningsmiljö. (Baserad på The 

Environment Success Factors (ESF), Henriksen 20010, s 43). 
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Resultatet visar att bra ekonomi i form av lagkassa, många och kompetenta tränare samt bra 

materiella förutsättningar i form av isytor är viktiga förutsättningar i skapandet av en god 

förenings- och träningsmiljö. Carlson (1991) skriver även han att befintliga resurser är viktiga 

i skapandet av en bra klubbmiljö. 

I processen, dvs. den dagliga verksamheten, framgår det att det är viktigt att kunna 

erbjuda spelarna bra möjligheter till bra träning och bra matchning i form av alla ska få spela. 

Tränings- och tävlingsplaneringens upplägg är även något som Carlson (1991) tar upp. En 

annan del i den dagliga verksamheten, som lyfts fram som viktig i skapandet av en god 

förenings- och träningsmiljö, är att föreningarna, främst tränarna, ska uppmuntra spelarna till 

att hålla på med andra idrotter då denna möjlighet ses som viktigt för nästan samtliga spelare. 

Att uppmuntran till att hålla på med andra idrotter är något som Henriksen (2010) tar upp som 

viktigt då det ses som berikande och stödjande för de aktivas utveckling. 

Det framgår att den kultur och de värderingar som finns inom organisationen är viktiga 

delar i formandet av en god förenings- och träningsmiljö. Samtliga spelare utrycker en 

stolthet över att få vara en del av föreningen, sen om det beror på att man är stolt över 

föreningens kultur eller föreningens värderingar verkar inte spela någon roll. Dock verkar det 

vara viktigt att föreningen är tydlig med sina värderingar, oavsett om det är en 

breddverksamhet som går över i en elitsatsning, eller om det är en bredverksamhet där alla 

ska få spela. Carlson (1991) lyfter i sin studie fram ”klubbandan” som viktig för klubbmiljön 

och Henriksen (2010) lyfter fram att det är viktigt för föreningarna att vara medvetna om sina 

värderingar. Även kommunikation framgår som viktigt i skapandet av en god förenings- och 

träningsmiljö. Båda föreningarna uppger vissa problem med detta inom organisationen, vilket 

de helst vill undvika då det tar onödig energi från lagens ledare. Detta är något som Henriksen 

(2010) tar upp när han skriver om öppenhet och samarbete i den omgivande miljön. 

 För individen är det viktigt att föreningarna kan erbjuda en bra möjlighet till utveckling 

för att de ska trivas i föreningen. Och detta är något som båda föreningarna gör. Både Rögle 

BK och Forshaga IF erbjuder många och kompetenta tränare och gott om istider, vilket ses 

som viktigt av spelarna. Både Carlson (1991) och Henriksen (2010) skriver om hur viktigt det 

är med kompetenta tränare för spelarna utveckling. Spelarna är även väl medvetna om att 

spontanidrott är ett viktigt inslag i deras utveckling. Detta gäller också tränarna som mer än 

gärna uppmuntrar till spontanidrott. Ytterligare en sak som är viktigt för individens utveckling 

är att det finns tillgång till förebilder inom föreningen, om det är spelare eller tränare spelar 

ingen större roll, bara de har någon att se upp till. Henriksen (2010) skriver både om hur 
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viktigt det är att ge spelarna utrymme till att spontanidrotta och hur viktigt det är med 

förebilder. 

 Båda föreningarna beskriver en god stämning i föreningen och i lagen, men det går inte 

att undgå att det finns vissa problem. Både Henriksen (2010) och Eliasson (2009) beskriver 

hur viktigt det är med bra relationer inom och runt gruppen. 

 Att de båda föreningarna är framgångsrika i sitt arbete med Idrottslyftet visste vi redan 

när de valdes ut till denna studie. Både Rögle BK och Forshaga IF lyfter fram 

ledarutbildningarna som det mest positiva med Idrottslyftet. Detta är en av de delar som 

Idrottslyftet (2010) fokuserar på, dvs. projekt som går ut på att rekrytera, utbilda och behålla 

ledare. Utöver ledarutbildningarna lyfter Rögle BK även fram domarutbildningen och 

”ungdomscamperna” som viktiga idrottslyftsprojekt. Båda föreningarna säger sig ha förbättrat 

sin ungdomsverksamhet tack vare Idrottslyftet, främst genom utbildning av ledare som i sin 

tur har lett till att fler spelare har stannat kvar längre i föreningen. Att få barn och ungdomar 

att stanna kvar längre i föreningen är även det en del som Idrottslyftet (2010) fokuserar på. 

 Rögle BK är väldigt nöjda över hur Idrottslyftet är utformat, medan Forshaga har en del 

kritik mot utformningen. De anser att Ishockeyförbundets arbete med Idrottslyftet är för styrt 

och att de vill ha mera utrymme för att kunna söka egna projekt som faller in under 

Idrottslyftets ramar. De riktar även kritik mot ”ungdomscamperna”. De anser att 

”ungdomscamperna” inte passar in under Idrottslyftet och dess värdegrund då det endast är ett 

fåtal som får chansen att åka på dessa ”camper”. Detta förstärks om man tittar på Idrotten vill 

(2009) där det framgår att alla som vill ska få vara med. De tycker att förbundet borde bli 

bättre på att följa upp de olika projekten så att de vet att projekten gör nytta ute i föreningarna. 

 Överlag ger båda föreningarna ett intryck av att Idrottslyftet är dåligt förankrat, dvs. att 

tränare, spelare och föräldrar inte vet vad Idrottslyftet är för något och vad det gör för nytta 

för föreningen. Hos Rögle BK kan man ändå säga att Idrottslyftet är mera förankrat än vad det 

är hos Forshaga IF. Tränarna i de båda föreningarna säger att de skulle vilja veta mera om 

Idrottslyftet medan Idrottslyftsansvarig i Forshaga IF lyfter en intressant fråga då han undrar 

om Idrottslyftet behöver förankras? Han menar att Idrottslyftsprojekten från det Svenska 

Ishockeyförbundet är så styrda att det blir svårt att påverka, och därför inte behöver förankras 

ute i föreningen. 
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8.2 SLUTSATS 

 

Sammanfattningsvis går det att dra följande slutsatser om vad som anses viktigt i skapandet 

av en god förenings- och träningsmiljö: 

 

 De viktigaste förutsättningarna är att lagen har en stabil ekonomi, att det finns gott om 

tränare med rätt kompetens samt att det ska finnas tillräckligt med istider. 

 

 Den dagliga verksamheten ska erbjuda bra möjligheter till träning och match samt se 

till att alla får spela. Det är även viktigt att låta spelarna få hålla på med andra idrotter 

och uppmuntra dem till det. 

 

 Det är viktigt att föreningen är tydlig med sina värderingar och att de tar hand om sina 

spelare, oavsett om det är en elitsatsning eller breddverksamhet. Även en bra 

kommunikation inom laget framstår som viktigt. 

 

 Föreningen ska erbjuda individen en bra möjlighet till utveckling genom en bra 

träning och kompetenta ledare. För individen är det även viktigt att föreningen 

uppmuntrar till spontanidrott. Även förebilder är något som framstår som viktigt för 

spelarna, oavsett om det är A-lagsspelare eller tränare. 

 

 Även om det finns turbulens på vissa nivåer inom föreningen, är det viktigt att laget 

har en bra stämning och sammanhållning. 

 

Sett till arbetet med Idrottslyftet och dess förankring i föreningarna, går det att dra följande 

slutsatser: 

 

 Föreningarna har en ansvarig person som styr arbetet med Idrottslyftet, i visst samråd 

med styrelsen och kansli. 

 

 De viktigaste Idrottslyftsprojekten är ledarutbildningarna, men även domarprojektet 

lyfts fram som någonting positivt.  
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 Det finns både positiv och negativ kritik rörande ”ungdomscamperna”. Den negativa 

kritiken pekar på att ”ungdomscamperna” inte står för Idrottslyftets värderingar. 

 

 Det finns både positiv och negativ kritik om Ishockeyförbundets upplägg av 

Idrottslyftet. En förening tycker att det styrda upplägget är någonting bra, medan den 

andra föreningen tycker att upplägget är alldeles för styrt. 

 

 Det läggs även fram negativ kritik rörande Ishockeyförbundets uppföljning av 

projekten, då en förening anser att den är bristfällig. 

 

 Förankringen ser lite annorlunda ut i de båda föreningarna men det går ändå att säga 

att förankringen av Idrottslyftet är bristfällig och stannar oftast innanför kansliets 

dörrar. 

 

 

8.3 VIDARE FORSKNING 

 

En vidare forskning gällande god förenings- och träningsmiljö, som skulle vara av intresse, är 

att genomföra en liknande studie i andra idrotter som inte har samma speciella kultur som 

ishockeyn ändå har. Skulle en sådan studie visa samma sak? 

 Det vore även av intresse att titta närmare på Idrottslyftet inom idrotter som har ett annat 

system än det Ishockeyförbundet har. Med andra ord se hur arbetet och förankringen av 

Idrottslyftet ser ut hos två föreningar inom ett förbund där föreningarna sätter ihop och söker 

sina egna projekt. 
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BILAGA I: INTERVJUGUIDE STYRELSEMEDLEM 

 

Allmänna frågor: 

 Bakgrund: 

o Tid i föreningen? 

o Roll i föreningen? 

 

Syfte 1: God förenings- och träningsmiljö 

Förutsättningar föreningen kan påverka (styrkor-svagheter) 

 Organisation: 

o Hur skulle du beskriva organisationen (föreningen)?  

o Hur fungerar Organisationen (föreningen)? 

 Rekrytering; 

o  Beskriv hur rekryteringen går till av aktiva och tränare?  

 Kommunikation: 

o Hur tycker du att kommunikationen i föreningen fungerar? 

o Om något händer, hur får ni reda på det? 

o Om ni vill påverka eller förändra något hur gör ni då? 

 Vem eller vilka tar ni upp det med då? (Vilka kanaler använder ni?)  

 Ekonomi: 

o  Tycker du att det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar att utforma 

ungdomsverksamheten på ett bra sätt? 

o Hur upplever du de ekonomiska förutsättningarna? (resor, mat, material, 

turneringar & cuper, insamling av egna medel?) 

 Uppmuntran: 

o Tillåter ni att de aktiva håller på med andra idrotter? 

 Uppmuntrar ni de aktiva till att hålla på med andra idrotter? 

o Vilka möjligheter tycker du att föreningen ger till spontanidrott? 

 Uppmuntrar ni de aktiva till att hålla på med spontanidrott? 

 

Yttre förutsättningar (möjligheter, hot) 

 Finns det en tillräcklig tillgång till tränare i föreningen? 

 Finns det tillräcklig tillgång till istider/träningstider? 
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 Finns det tillgång till andra lokaler, t.ex. för fysträning? 

 Bekvämligheter såsom faciliteter? (omklädningsrum och andra utrymmen?) 

 Finns det ett samarbete med kommun och/eller andra föreningar? 

o Hur ser samarbetet ut? 

 

Styrelsens arbete 

 Styrelsens organisation: 

o Hur skulle du beskriva styrelsens arbete (innehåll)? 

o Hur fungerar styrelsearbetet? 

 Relation till tränarteamet: 

o Hur skulle du vilja beskriva styrelsens relation till tränarteamet, kommunen, 

distriktsförbundet, Svenska Ishockeyförbundet? 

 Rekrytering till styrelsen: 

o Beskriv hur rekryteringen går till av styrelsemedlemmar?  

 

Tränare/aktivitetsledare 

 Hur ser Organisation ut på ungdomssidan gällande huvudtränare, hjälptränare, 

timanställda? (Antal tränare, vilka erbjuds utbildning och hur ofta, hur länge ser ni att 

era tränare är i föreningen?) 

 Hur upplever du att förutsättningarna är för bra träning? (antal ledare, istider, fys, 

annan träning osv.)  

 Hur upplever du att förutsättningarna är för tävlingsverksamhet? (får alla åka på vilka 

tävlingar de vill?) 

 

Värdering av föreningens verksamhet 

 Varför sökte du dig till klubben? 

 Varför är du kvar i föreningen? 

 Vad anser du vara föreningens styrkor och svagheter? 

 Vad tycker du om föreningens sociala gemenskap? (Stämning, sammanhållning, 

kamratskap osv.) 

 Den idrottsliga utmaningen och betydelsen: 

o Känner du att du har möjlighet att utvecklas i föreningen? 

o Upplever du att du lär dig nytt innehåll?  

 Vad skulle kunna få dig att stanna länge i föreningen? 
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 Vad skulle kunna få dig att sluta i föreningen? 

 

Syfte 2: Idrottslyftet – projekt 

Process 

Rekrytera fler barn och ungdomar och/eller få fler att stanna längre. 

 Hur ser rekryteringen ut för att få fler barn och ungdomar till föreningen? 

 Hur har rekryteringsprocessen utvecklats sedan 2007? 

 Hur jobbar ni för att barn och ungdomar ska stanna kvar i föreningen? 

 

Utfall 

 Vad har projektet/projekten haft för betydelse för er förening? 

o Vid rekrytering av fler barn och ungdomar? 

o Har ni kunnat behålla ungdomarna högre upp i åldrarna? 

 På vilka sätt har verksamheten förändrats i och med Idrottslyftet? 

 Hade ert/era projekt genomförts även utan medel från Idrottslyftet? 

 Ur föreningens synvinkel vad har varit mest positivt med projektet/projekten? 

 Vilken betydelse har din förenings projekt inom Idrottslyftet fått när det gäller: 

o Barns och ungdomars inflytande i föreningen? 

o Trivsel och gemenskap i föreningen? 

o Utveckling av nya verksamhetsformer? 

o Utveckling av ledare? 

 Tror du att projekten medför att fler ungdomar stannar i föreningen? 

 På vilka sätt kan projekten bidra till att fler barn/ungdomar söker sig till föreningen? 
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BILAGA II: INTERVJUGUIDE IDROTTSLYFTSANSVARIG 

 

Allmänna frågor: 

 Bakgrund: 

o Tid i föreningen? 

o Roll i föreningen? 

 

Syfte 2: Idrottslyftet – projekt. 

Förutsättningar 

 Hur många/Vilka projekt har genomförts under Idrottslyftsperioden? 

o Varför blev det just dessa projekt (motiv till valet av projekt)?  

o Syfte! Vilket eller vilka syften har ni haft med projektet/projekten? 

 Vilken målgrupp har projekten riktat sig mot? 

 Vad har ni haft för mål med projekten? 

 Vem har varit initiativtagare till projekten? 

 

 Förutsättningar för genomförandet: 

o Vilka har ansvarat för genomfört projektet/projekten? 

o Vilka har deltagit i projekten? 

o Har deltagarantalet varit stabilt? 

o Hur har fördelningen av medel från idrottslyftet sett ut? 

o Har ni haft tillräckligt med lokaler och utrustning för projekten? 

o Hur har ersättningen för arbete med projektet sett ut? 

 

Projektets innehåll och utformning 

 Beskriv projektens innehåll och utformning? 

 Vad har fungerat väl – mindre väl? 

 Hur har inställningen (attityd) till projektet/projekten varit? 

 Hur har du upplevt arbetet med Idrottslyftsprojekten? 

 Vilken betydelse har innehåll och utformning haft för utfallet av idrottslyftprojekten? 

o Om man jämför med Handslaget? 

 

Utfall 
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 Vad har projektet/projekten haft för betydelse för er förening? 

o Vid rekrytering av fler barn och ungdomar? 

o Har ni kunnat behålla ungdomarna högre upp i åldrarna? 

 På vilka sätt har verksamheten förändrats i och med Idrottslyftet? 

 Hade ert/era projekt genomförts även utan medel från Idrottslyftet? 

 Ur föreningens synvinkel vad har varit mest positivt med projektet/projekten? 

 Vilken betydelse har din förenings projekt inom Idrottslyftet fått när det gäller: 

o Barns och ungdomars inflytande i föreningen? 

o Trivsel och gemenskap i föreningen? 

o Utveckling av nya verksamhetsformer? 

o Utveckling av ledare? 

 Tror du att projekten medför att fler ungdomar stannar i föreningen? 

 På vilka sätt kan projekten bidra till att fler barn/ungdomar söker sig till föreningen? 

 Statestik: 

o Antal medlemmar sett till: aktiva/passiva – killar/tjejer? 

o Har medlemsantalet ökat i föreningen tack vare idrottslyftet? 

 Pojkar/flickor 
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BILAGA III: INTERVJUGUIDE TRÄNARE 

 

Allmänna frågor: 

 Bakgrund: 

o Tid i föreningen? 

o Roll i föreningen? 

 

Syfte 1: God förenings- och träningsmiljö 

Förutsättningar föreningen kan påverka (styrkor-svagheter) 

 Organisation: 

o Hur skulle ni beskriva organisationen (föreningen)?  

o Hur fungerar Organisationen (föreningen)? 

 Rekrytering; 

o  Beskriv hur rekryteringen går till av aktiva och tränare?  

 Kommunikation: 

o Hur tycker du att kommunikationen i föreningen fungerar? 

o Om något händer, hur får ni reda på det? 

o Om ni vill påverka eller förändra något hur gör ni då? 

 Vem eller vilka tar ni upp det med då? (Vilka kanaler använder ni?)  

 Ekonomi: 

o  Tycker ni att det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar att utforma 

ungdomsverksamheten på ett bra sätt? 

o Hur upplever ni de ekonomiska förutsättningarna? (resor, mat, material, 

turneringar & cuper, insamling av egna medel?) 

 Uppmuntran: 

o Håller de aktiva på med andra idrotter? 

 Uppmuntrar ni de aktiva till att hålla på med andra idrotter? 

o Hur upplever ni att möjligheterna är till att kunna hålla på med spontanidrott? 

 Uppmuntrar ni de aktiva till att hålla på med spontanidrott? 

 

Yttre förutsättningar (möjligheter, hot) 

 Finns det en tillräcklig tillgång till tränare i laget och i föreningen i överlag? 

 Finns det tillräcklig tillgång till istider/träningstider? 
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 Finns det tillgång till andra lokaler, t.ex. för fysträning? 

 Bekvämligheter såsom faciliteter? (omklädningsrum och andra utrymmen?) 

 Vet ni om det finns ett samarbete med kommun och eller andra föreningar? 

o Hur ser samarbetet ut? 

 

Tränare/aktivitetsledare 

 Arbetssätt: 

o Kan ni berätta om hur du lägger upp ett träningspass? 

o Samarbetar ni med andra tränare/ledare?  

o Arbetar ni mycket med gruppträning och/eller egenträning? 

o Får alla möjlighet att träna så mycket/lite de vill? 

o Vem bestämmer innehåll och träningsupplägg? 

o Vad har verksamheten betytt för er? 

 Hur upplever ni att förutsättningarna är till bra träning? (antal ledare, istider, tys, dans, 

annan träning osv.)  

 Hur upplever ni förutsättningarna för tävlingsverksamhet? (får alla åka på vilka 

tävlingar de vill?) 

 Hur ser verksamheten ut när det gäller elit, bredd och socialt? 

 

Värdering av föreningens verksamhet 

 Varför sökte ni er till klubben? 

 Varför är ni kvar i föreningen? 

 Vad anser ni vara föreningens styrkor och svagheter? 

 Vad tycker ni om föreningens sociala gemenskap? (Stämning, sammanhållning, 

kamratskap osv.) 

 Den idrottsliga utmaningen och betydelsen: 

o Känner ni att ni har möjlighet att utvecklas idrottsligt i föreningen? 

o Upplever ni att ni lär er nytt innehåll?  

 Vad skulle kunna få er att stanna länge i föreningen? 

 Vad skulle få dig att sluta i föreningen? 

 

Syfte 2: Idrottslyftet – projekt. 

Process 

Rekrytera fler barn och ungdomar och/eller få fler att stanna längre. 



  
Idrottsvetenskap. Idrottsvetenskapligt examensarbete. 2IV31E 

Jonas Knutsson & Marcus Ljung            2011-02-09 

90 
 

 Hur ser rekryteringen ut för att få fler barn och ungdomar till föreningen? 

 Hur har rekryteringsprocessen utvecklats sedan 2007? (sedan idrottslyftets början) 

 Hur jobbar ni för att barn och ungdomar ska stanna kvar i föreningen? 

 

Utfall 

 Känner ni till Idrottslyftet? 

 (Om ja, gå vidare. Annars försök att få igång en diskussion kring Idrottslyftet och se 

om de känner till några projekt) 

 Vad har projektet/projekten haft för betydelse för er förening? 

o Vid rekrytering av fler barn och ungdomar? 

o Har ni kunnat behålla ungdomarna högre upp i åldrarna? 

 På vilka sätt har verksamheten förändrats i och med Idrottslyftet? 

 Ur föreningens synvinkel vad har varit mest positivt med projektet/projekten? 

 Vilken betydelse har din förenings projekt inom Idrottslyftet fått när det gäller: 

o Barns och ungdomars inflytande i föreningen? 

o Trivsel och gemenskap i föreningen? 

o Utveckling av nya verksamhetsformer? 

o Utveckling av ledare? 

 Tror du att projekten medför att fler ungdomar stannar i föreningen? 

 På vilka sätt kan projekten bidra till att fler barn/ungdomar söker sig till föreningen? 
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BILAGA IV: INTERVJUGUIDE SPELARE 

 

Allmänna frågor: 

 Bakgrund: 

o Tid i föreningen? 

 

Syfte 1: God förenings- och träningsmiljö 

Förutsättningar föreningen kan påverka (styrkor-svagheter) 

 Organisation: 

o Hur skulle ni beskriva organisationen (föreningen)?  

o Hur fungerar Organisationen (föreningen)? (Hur tror ni föreningen fungerar?) 

 Kommunikation: 

o Hur tycker du att kommunikationen i föreningen fungerar? 

o Om något händer, hur får ni reda på det? 

o Om ni vill påverka eller förändra något hur gör ni då? 

 Vem eller vilka tar ni upp det med då? (Vilka kanaler använder ni?)  

 Ekonomi: 

o  Tycker ni att det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar att utforma 

ungdomsverksamheten på ett bra sätt? 

o Hur upplever ni de ekonomiska förutsättningarna? (resor, mat, material, 

turneringar & cuper, insamling av egna medel?) 

 Uppmuntran: 

o Håller ni på med andra idrotter? 

 Uppmuntrar tränarna/ledarna er till att hålla på med andra idrotter? 

o Hur upplever ni möjligheterna till att kunna hålla på med spontanidrott? 

 Uppmuntrar tränarna/ledarna er till att hålla på med spontanidrott? 

 

Yttre förutsättningar (möjligheter, hot) 

 Finns det en tillräcklig tillgång till tränare i laget och i föreningen i överlag? 

 Finns det tillräcklig tillgång till istider/träningstider? 

 Bekvämligheter såsom faciliteter? (omklädningsrum och andra utrymmen?) 

 

Tränare/aktivitetsledare 



  
Idrottsvetenskap. Idrottsvetenskapligt examensarbete. 2IV31E 

Jonas Knutsson & Marcus Ljung            2011-02-09 

92 
 

 Arbetssätt: 

o Kan ni berätta om hur ett träningspass brukar vara upplagt?  

o Anser ni att ni arbetar mycket med gruppträning och/eller egenträning? 

o Får ni möjlighet att träna så mycket/lite ni vill? 

o Hur upplever ni innehållet och träningsupplägget? 

o Vad har verksamhetens innehåll och utformning betytt för er? 

 Hur upplever ni att förutsättningarna är till bra träning? (antal ledare, istider, fys, 

annan träning osv.) 

 

Värdering av föreningens verksamhet 

 Varför sökte ni er till klubben? 

 Varför är ni kvar i föreningen? 

 Vad anser ni vara föreningens styrkor och svagheter? 

 Vad tycker ni om föreningens sociala gemenskap? (Stämning, sammanhållning, 

kamratskap osv.) 

 Den idrottsliga utmaningen och betydelsen: 

o Känner ni att ni har möjlighet att utvecklas idrottsligt i föreningen? 

o Upplever ni att ni lär er nya saker?  

 Vad skulle kunna få er att stanna länge i föreningen? 

 Vad skulle få er att sluta i föreningen? 

 Kan ni tänka er att vara kvar i föreningen när ni inte tränar själv längre? 

 

Syfte 2: Idrottslyftet – projekt 

Utfall 

 Känner ni till idrottslyftet? 

 (Om ja på föregående fråga, gå vidare) 

o Vet ni om föreningen arbetar med idrottslyftet? 

o Känner ni till några idrottslyftsprojekt som föreningen arbetar med? 

 (Om ja på föregående fråga, gå vidare) 

 Vad har projektet/projekten haft för betydelse för er? 

 Ur er synvinkel, vad har varit mest positivt med projektet/projekten? 

o Lärde ni er någonting nytt? 

 Tror ni att projekten medför att fler ungdomar stannar i föreningen? 

 Tror ni att projekten kan bidra till att fler barn/ungdomar söker sig till föreningen?  
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BILAGA V: INTERVJUGUIDE FÖRÄLDRAR 

 

Allmänna frågor: 

 Bakgrund: 

o Tid i föreningen (du och din grabb)? 

o Roll i föreningen? 

 

Syfte 1: God förenings- och träningsmiljö 

Förutsättningar föreningen kan påverka (styrkor-svagheter) 

 Organisation: 

o Hur skulle du beskriva organisationen (föreningen)?  

 Kommunikation: 

o Hur tycker du att kommunikationen i föreningen fungerar? 

o Om något händer, hur får du reda på det? 

o Om du vill påverka eller förändra något hur gör du då? 

 Vem eller vilka tar du upp det med då? (Vilka kanaler använder du?) 

 Ekonomi: 

o Tycker du att det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar att utforma 

ungdomsverksamheten på ett bra sätt? 

o Hur upplever du de ekonomiska förutsättningarna? (resor, mat, material, 

turneringar & cuper, insamling av egna medel?) 

 Uppmuntran: 

o Håller ert barn på med andra idrotter? 

 Uppmuntrar ni ert barn till att hålla på med andra idrotter? 

o Hur upplever ni barnens möjligheter till att kunna hålla på med spontanidrott? 

 Uppmuntrar ni ert barn till att hålla på med spontanidrott? 

 

Yttre förutsättningar (möjligheter, hot) 

 Finns det en tillräcklig tillgång till tränare i laget och i föreningen i överlag? 

 Finns det tillräcklig tillgång till istider/träningstider? 

 Bekvämligheter såsom faciliteter? (omklädningsrum och andra utrymmen?) 

 

Värdering av föreningens verksamhet 
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 Varför sökte ni er till klubben? 

 Varför är ni kvar i föreningen? 

 Vad anser du vara föreningens styrkor och svagheter? 

 Vad tycker du om föreningens sociala gemenskap? (Stämning, sammanhållning, 

kamratskap osv.) 

 Den idrottsliga utmaningen och betydelsen: 

o Känner du att din grabb har möjlighet att utvecklas idrottsligt i föreningen? 

o Känner du att din grabb har möjlighet att utvecklas som person i föreningen? 

o Upplever du att din grabb lär sig nya saker? 

 

Syfte 2: Idrottslyftet - projekt 

 Känner du till idrottslyftet? 

 (Om ja på föregående fråga, gå vidare) 

o Vet du om föreningen arbetar med idrottslyftet? 

o Känner du till några idrottslyftsprojekt som föreningen arbetar med? 

 (Om ja på föregående fråga, gå vidare) 

 Tror ni att projekten medför att fler ungdomar stannar i föreningen? 

 Tror ni att projekten kan bidra till att fler barn/ungdomar söker sig till föreningen? 

 


