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SAMMANFATTNING 

Per-Albin Borhammar & Nicklas Brunlöf 

312 År av Damhandboll – En studie för att främja svensk damhandboll 

Sammanfattning 

Detta examensarbete belyser tjejer inom handbollens syn på sitt eget idrottande. Vad de anser är 

viktigt för att de ska trivas med sitt handbollsspelande och för att de ska fortsätta med det. Det 

framkommer i svensk forskning att mer än hälften av de tjejer som i 13-16 års ålder spelar 

handboll slutar med den när de når 17-20 års ålder. Detta är något som vi finner intressant och 

vill med detta examensarbete undersöka vad som enligt de som fortsatt tycker är viktigt för att 

fortsätta spela handboll. För att undersöka detta genomfördes nio stycken kvalitativa 

fokusgruppsintervjuer med totalt 39 tjejer i 15-25 års ålder. Största delen av forskningen inom 

området baseras på svar från individer som hoppat av från idrotten.  Forskningen har även i 

många av fallen en annan ingångspunkt, nämligen den varför man slutar med sitt idrottande. 

Resultatet av detta examensarbete visar att det inte är ett fåtal faktorer som är viktiga utan att 

det finns ett stort antal. De största och flitigast nämnda är att det sociala i laget/lagen man 

representerar måste vara av god kvalité, tränaren måste besitta framförallt tre unika egenskaper 

(social kompetens, kunskap inom området handboll, samt visa ett stort engagemang) och att det 

är av största vikt att ha en stöttande familj bakom sig. 

 

Antal sidor: 76 

 

 

Sökord: Damhandboll, fortsatt idrottande, tränaregenskaper, att idrotta i tonåren. 

312 Years of Womens Handball – A study to encourage perpetuation of womens handball  

Abstract 

This study highlights the view of girls in handball and how they feel about their own athletic 

careers. What they believe is important for them to thrive with their handball playing and for 

them to continue with it. It is found in Swedish research that more than half of the girls in the 

age of 13-16 who plays handball, ends it when they reach the age of 17-20. This is something 

that we find interesting and want to learn more about and what, according to those who still 

plays handball think is important for the perpetuation of playing handball. To investigate this, 



 
 

 3 

nine group interviews were conducted with a total of 39 girls in the age of 15-25. Most of the 

previous studies in this area are based on responses from individuals who have dropped out of 

sport. These studies often have a different entry point: why giving up sports. The results of this 

study have shown that there are a large number of factors that are important for the perpetuation 

of female handball playing. The most frequently mentioned answers were that the team sprit 

had to be good in the team/teams which they represent/represented, the coach must have three 

main unique features (social skills, knowledge in the field of handball, and demonstrate a high 

level of commitment) and that it also is essential to have a supporting family. 

 

No of pages: 76 

 

Key words: Womens handball, perpetuation in sports, coaching features 
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1. Inledning 

 

 

Vi är sportnördar och detta gäller i synnerhet handboll. Vi är båda stora fanatiker av idrotten 

trots att vi inte är uppväxta i klassiska handbollsstäder. Vårt intresse medförde att vi lämnade 

våra hembygder och flyttade till Växjö för att studera på det idrottsvetenskapliga programmet 

för Coaching & Sport Management. Vårt delade intresse för handbollen förde senare oss 

samman i ett delat ledarskap för Växjö HF:s F96/97.  

 

När vi har varit iväg på matcher och turneringar i Sveriges sydligare landskap så har vi märkt 

av att handbollen har ett starkt fäste där, men att lagen trots detta har ett fåtal aktiva. Vi har 

hört av andra handbollsinsatta i området att damspelare försvinner från handbollen och att 

damsektioner läggs ner i föreningarna. Under de få år som tränare har ett intresse vuxit fram 

för att ta reda på vilka skäl och orsaker som finns för att man som tjej väljer att fortsätta med 

handboll.  

 

Då vi inte fann någon forskning inom detta område kom vi fram till att vi vill viga vårt 

examensarbete åt detta område. Vi vill med detta arbete bidra med fördjupad kunskap om 

varför man som tjej i ungdomsåren väljer att fortsätta med sin idrottsliga karriär inom 

handbollen. Vi vill även se om vi kan komma fram till några faktorer som 

handbollsföreningar, tränare och föräldrar kan påverka, så att tjejer stannar kvar längre inom 

handbollen. I ett examensarbete som är av denna omfattning är det inte möjligt att utreda för 

alla de olika faktorer som får handbollstjejer i åldrarna 15-19 att fortsätta spela handboll. Vår 

förhoppning är i emellertid att synliggöra ett antal betydande förutsättningar som får tjejerna 

att stanna kvar. 
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2. Syfte 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad svenska handbollsföreningar, tränare och 

föräldrar ska tänka på för att behålla tjejer så länge som möjligt inom handbollen.  

 

2.1. Frågeställningar 

 

• Vad finns det för olika skäl till att unga tjejer fortsätter med handboll i ungdomsåren? 

 

• Har stadens storlek eller handbollsintresset i den någon betydelse när man väljer att fortsätta 

med handboll, vad finns det för likheter och/eller skillnader? 
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3. Teoretisk Bakgrund 

 

 

3.1. Det aktuella forskningsläget 

 

Då idrottsvetenskaplig forskning näst intill lyser med sin frånvaro inom vårt valda 

forskningsområde har vi endast funnit en forskningsstudie som berör vårt valda område. 

Denna forskningsstudie riktar sig dock främst in sig på motivation som ett förhållningsätt till 

varför tjejer i tonåren fortsätter med handboll. Därför har stöd tagits i annan forskning som 

behandlar fortsättandet av idrott, för att få en bredare forskningsbas att stå på. 

 

En studie genomförd i Frankrike visar att antalet människor som på något sätt deltar i idrott 

ökar i Frankrike precis som i övriga världen. Trots detta är det stora mängder tonåringar och 

då speciellt tjejer som slutar med idrott varje år. (Gould 1987, s61-85, m.fl.). Ett exempel på 

detta är att 50 % av franska kvinnliga handbollspelare i åldrarna 13 till 15 slutar (Guillet & 

Sarrazin 1999). 

 

3.2. Varför det är bra att idrotta 

 

Det finns många olika orsaker till varför det är bra för barn och ungdomar att idrotta. Här 

finns det forskning som visar på positiva effekter gällande kroppen (Bunkefloprojektet 1999, 

m.fl.), det sociala (Bourdieu 1984, m.fl.) och psykologiska faktorer (Engström 2004, s66-70. 

m.fl.). 

 

3.3. Idrotten i Sverige 

 

Dagligen idrottar miljontals barn och ungdomar runt om i världen (Berger 1996 i Carlsson & 

Ekmark 2010 s1). I Sverige är barn- och ungdomsidrotten en komponent i idrottsrörelsen. 

Idrottsrörelsen i sig är i Sverige en uttalad folkrörelse (Trondman 2005, s33 & 125) och är 

idag den i särklass populäraste organiserade fritidsaktiviteten bland barn och ungdomar. 

Enligt FoU-Rapporten 2004:3 Varför lämnar ungdomar idrotten? av Franzen & Peterson är 

idag två av tre pojkar och varannan flicka i åldrarna 7-15 år med i en av Sveriges 12,000 
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idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Det gör idrottsrörelsen till 

Sveriges i särklass största barn- och ungdomsrörelse. Men vid inträdet till tonåren händer det 

något som markant minskar både rekryteringen till och återväxten inom idrotten (FoU-

Rapporten 2004:3). Verksamheten har dock under de senaste årtiondena förändrats, då den 

gått mer från att ha varit mer spontan form till att idag vara i organiserad form (Engström 

2004, s11). En undersökning gjord av Riksidrottsförbundet 2005 tydliggör detta fenomen 

genom att visa på att ungefär hälften av alla ungdomar i Sverige mellan 13 och 20 år är aktiva 

inom en eller flera idrotter (s8). I rapporten Unga i föreningsidrotten skriver professor Mats 

Trondman (2005) att 85 % av alla flickor någon gång varit aktiva i en idrottsförening. Enligt 

Franzen & Peterson minskar andelen aktiva ungdomar från skolår 6 till 9 och att det 

successivt fortsätter att minska i sena tonåren (FoU-Rapporten 2004:3). Enligt Blomdahl och 

Elofsson är minst en tredjedel av alla elever på högstadiet inaktiva och att siffran ökar i 

gymnasiet. Flickor anger att de gärna idrottar på egen hand medan pojkar i större uträckning 

vill idrotta i en förening (Blomdahl & Elofsson 2006). 

 

3.4. Handbollens framväxt i Sverige 

 

Enligt handbollsexpertis (bl.a. dansken Axel Pedersén) så föddes den moderna handbollen på 

Odrups gymnasium i Danmark. Till Sverige kom handbollen först år 1907 och då till 

Karlskrona. Den person som introducerade svenskarna för handbollen var löjtnant Georg 

Wahlström. Handbollen var från början enbart en marin ensak med bland annat 

Karlskronaflottan och Stockholmsflottan som utövare. Att marinen fortsatt några år framåt 

skulle dominera bland utövarna berodde främst på den stora bristen på inomhushallar 

(Blomberg & Jansson m.fl. u.å, s1). 

 

Handbollens egentliga vagga i Sverige stod på Nääs slöjdseminarium i Floda (vid Göteborg) 

där man år 1912 tar med spelregler för handboll i en regelsamling kallad friluftslekar på Nääs. 

1918 bildades Svenska Lekförbundet och det var också det år som handbollen erkändes som 

spel. Ordförande i Svenska Lekförbundet var Arvid Karlsson, som av många betraktas som 

den svenska handbollens fader. Lekförbundets uppgift och mål var att i första hand att höja 

intresset och att främja utvecklandet (Blomberg & Jansson m.fl. u.å). 
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På 20-talet spelades utomhushandboll för fullt, medan det endast var inom marinen som det 

spelades inomhushandboll. En brytpunkt kom 1927 då Stockholm och Göteborg möttes i en 

stadsmatch (Blomberg & Jansson m.fl. u.å, s2). 

 

År 1930 bildades Svenska Handbollförbundet och detta sågs som en milstolpe inom den 

svenska handbollen. Till förbundet anslöt sig de befintliga handbollsföreningarna, men även 

kvinnoföreningar som dock till största del utövade korgboll och annan idrott. Första åren efter 

förbundets bildande så spreds inomhushandbollen i stor utsträckning över Sverige. 

Handbollförbundet lade ner stor energi på detta, med bland annat propaganda och kurser inom 

området (Blomberg & Jansson m.fl. u.å, s3-4). 

 

3.4.1. Damhandbollen i Sverige 

Redan i början på 20-talet började flickorna spela korgboll som var en variant av handboll. 

Mot slutet av 20-talet började en del kvinnliga föreningar utöva handboll. Det fanns knappt 

några hallar att träna i så tiderna i hallar var som högst en timme i veckan. I början av 50-talet 

var handbollen Sveriges största kvinnoidrott med 12,000 aktiva utövare. 1951 avgjordes den 

första SM-tävlingen för damer inomhus. 1955 startades den första riksomfattande serien och 

den var uppdelad i väst, syd och öst. Spelet var fram till 60-talet inte likt dagens handboll, 

anfallarna rörde sig knappt och hoppskott fanns i stort sett inte. Spelet blev alltså på 60-talet 

mer rörligt och fritt och hoppskottet fick sitt stora genombrott, främst bland de unga. 

Säsongen 67-68 ändrade man seriesystemet, det blev då tre division 1-grupper i syd- och 

Mellansverige, samt en division 2 norrland. SM-slutspelet spelades mellan segrarna i dessa 

fyra divisioner. 1971 var första gången Sverige hade en ensam högsta serie för 

damhandbollen. 1974-76 spelades slutspelet i tabellform, 1977 ändrades detta och det blev 

återigen i cupform mellan de fyra bästa lagen i grundserien (Blomberg & Jansson m.fl. u.å, 

s14-15). 

 

I dagsläget heter högsta serien Elitserien med Allsvenskan som näst högsta serien. Slutspelet 

spelas mellan de åtta bästa lagen i Elitserien i cupform, där ettan i grundserien väljer mellan 

femman till åttan, om vilka de ska möta, tvåan väljer sen bland de återstående tre sämst 

rankade lagen och så vidare (http://damhandboll.nu/). 
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Handbollen i stort har enligt Vilka stannar kvar och varför? – En studie av ungdomars 

deltagande i föreningsidrott, en genusuppdelning med 51 % flickor och 49 % pojkar (2008:4, 

s14). 

Deltagartillfällena anger inte hur många unika deltagare handbollen har. Till exempel kan ett 

lag ha flera träningstillfällen, 

vilket innebär att samma personer 

kan räknas flera gånger i veckan. 

Tappet är ändå så betydande 

mellan åldrarna att det känns 

relevant att ta upp för att styrka 

tappet inom handbollen i äldre 

åldrar (Engström & Thedin 

Jakobsson 2008:4). 

 

3.5. Motiv till att stanna i idrotten 

 

Olika studier har gjorts av bland annat Vallerand som visar att ledare som jobbar med 

stödjande ledarstil ökar den självbestämda motivationen till något samtidigt som den minskar 

amotivationen. Motsatsen blir om ledare använder sig av en kontrollerande ledarstil. 

(Vallerand 1997, s1161-1176). Inom idrottsvärlden kan tränare ha en stor inverkan på 

atleternas motivation (Ames 1992, s161-176, m.fl.). 

 

I en studie genomförd av Sarrazin & Vallerand (2001) m.fl. gjordes en undersökning bland 

kvinnliga handbollsspelare och utifrån den fick man bland annat fram resultatet att spelare 

som hade stannat kvar inom handbollen visade en mycket större vilja att lära, att uppnå och att 

uppleva handboll än spelare som hade lagt av (s9-15). En annan intressant sak de fick fram i 

studien var att spelarna som var kvar inom handbollen upplevde sig själva som mer 

kompetenta, självstyrda och mer relaterade till sitt lag än vad spelare som lagt av gjorde. 

Spelare som var kvar inom handbollen upplevde dessutom att tränaren var mer 

uppgiftsinriktad än vad spelare som lagt av upplevde det. De spelare som var kvar upplevde 

dessutom mycket mindre resultatinriktad från tränaren än vad spelarna som lagt av gjorde. 

(Sarrazin, Vallerand m.fl., 2001). Även Bandura (1997, s397-402) pratar om detta. 
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Anna Sörlin gjorde 2004 en studie på innebandytjejer som visar varför man som idrottsligt 

aktiv väljer att stanna kvar inom idrotten under ungdomsåren. Det Sörlin menar är att motiven 

förändras över tid och går från att ha handlat främst om att ha roligt och det sociala, till att 

prestationskrav och idrottslig utveckling tar över (s13-14, 17, 20-21 & 25-26). 

 

Så gott som alla ungdomar som håller på med idrott anger skälet att de håller på med idrott 

eftersom att de tycker att det är kul enligt Engström & Thedin Jakobsson (2008:4, s33). 

Engström & Thedin Jakobsson försöker dock gå längre än att bara ha skälet ”att idrott är kul” 

som ett motiv till varför man idrottar. Man vill istället gå ner mer på djupet och få fram mer 

exakt vad det är som är kul med idrott. Här framkommer flera dimensioner av begreppet 

”roligt” som Thedin Jakobsson & Engström kopplar som en sorts meningsfullhet (2008:4).  

Exempel på dimensioner är: 

• Utvecklas och lära sig nya saker (utveckla redan inlärd teknik m.m. men också 

att lära sig helt nya saker). Detta skriver även Sörlin (2004) om. 

• Uppvisningar, tävlingar och matcher (utmaningar). Andersen (2005 s12) och 

Tunander och Wigblads studie (2006, s26-29) visar på liknande resultat. 

• Träffa kompisar (ingå i en social gemenskap/känna gemenskap). Detta skriver 

även Andersen (2005) m.fl. om.  

• Påverka träningsinnehållet (vara med och bestämma med tränare m.m.). 

• Den ”härliga känslan som infinner sig när allt bara stämmer”. 

• Den ”härliga” känslan som infinner sig efter att en träning är slut (känslan att 

ta ut sig helt). 

• Att vinna eller visa ”bra” resultat (ett kvitto på att man har utvecklats och får 

visa det genom tävling). Detta skriver även Patriksson (1987) och Sörlin (2004) 

om. 

 

Även forskaren Aron Antonovskys menar att om en person känner en stor meningsfullhet så 

är sannolikheten stor att den fortsätter med den givna aktiviteten (1991). 

 

De idrottande tror att det skulle infinna sig en känsla av ”tomhet” om de skulle avsluta sin 

idrottsliga karriär och att de skulle sakna allt som idrotten ger dem. Idrotten har varit en del av 

deras liv under så lång tid och blivit en del av deras livsstil. Därför fortsätter de med idrotten 

enligt Engström & Thedin Jakobsson (2008). 



 
 

 15 

Engström & Thedin Jakobssons studie visar även på att det är viktigt att ha en grupp som man 

trivs i för att fortsätta idrotta. Här framkom det även att de aktiva hade bytt lag/förening (alltså 

inte slutat) om det varit för dålig stämning/de inte trivts i laget/föreningen. Det framkommer 

även att det är av vikt för den aktive att känna sig trygg (Engström & Thedin Jakobsson 2008, 

s35 & 38).
 
Detta skriver även Tebelius (1998) om. 

 

Idrotten kan vara ett frirum som kan erbjuda gemensamma upplevelser och erfarenheter 

utanför vardagen. Att komma och träna upplevs alltså som en plats där man kan koppla bort 

vardagen. Detta upplevdes som mycket positivt och något som de intervjuade i Engström & 

Thedin Jakobsson studie trodde påverkade dem positivt i bland annat skolan, samt att de 

hjälpte dem att kanalisera sin stress (Engström & Thedin Jakobsson 2008, s36). Här är andra 

parametrar som Engström & Thedin Jakobsson tar upp som viktiga (2008). 

• En förening/lag som förstår att alla familjers ekonomi inte är den bästa (lägre 

kostnader för att delta i föreningar). Den ska också motverka utanförskap och 

mobbning (s37-38). 

• Att ha fördelaktiga träningstider (inte för tidiga och inte för sena) (s37). 

• Ha ”en lagom” träningsmängd (att alla träningar kanske inte är obligatoriska, 

en kortare tävlings-/träningssäsong) (s37). 

• En tränare som har och visar förståelse, är rolig (humor), genomför 

genomtänkta och roliga träningar och lyssnar/är lyhörd på vad de aktiva säger. 

Det är också viktigt att de aktiva känner sig sedda av tränaren. Tränaren ska 

också vara kunnig (Engström & Thedin Jakobsson 2008, s37, Barnett, Smith & 

Smoll 1992, 111-127, m.fl.). 

• Att ha föräldrar som är stöttande (Andersen 2005, s14-15 och Engström & 

Thedin Jakobsson 2008, s40). 

 

Sörlins studie 2004 visar även vad föreningarna bör tänka på för att se till att hålla kvar så 

många ungdomar som möjligt. Det hon kommer fram till är gemensamma aktiviteter utanför 

idrotten, för att stärka gemenskapen i föreningen (detta är även något som ledare för lag bör 

göra) är något som är viktigt. Det är även viktigt med positiva förebilder inom den egna 

föreningen. 
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Siv-Marita Andersen har gjort en studie i norra Sverige på två skolklasser i årskurs nio. Det 

intressanta i hennes studie är frågorna om vilka motivationskällor ungdomarna har till fysisk 

aktivitet. Den mest betydelsefulla orsaken hon kom fram till var att det är ur hälsoperspektiv 

som tjejerna är fysiskt aktiva(2005, s7). 

 

3.6. Socialisation 

 

I avhandlingen Den ojämlika idrotten (1985, s59-60) skriver Bo Schelin att omgivning spelar 

in i valet av idrott för individen. Han förklarar detta genom att använda sig av vad han kallar 

de fem närheterna. Dessa är; socioekonomisk närhet, personell närhet, lokal närhet, 

fysiologisk närhet och psykisk närhet. 

 

Med den socioekonomiska närheten menar Schelin (1985, s60) att individens ekonomiska 

situation kan vara en faktor i valet av idrott. Med andra ord väljer man inte en idrott som är 

dyr om man inte har en god ekonomi hemma. Här kan också olika idrotters rykte om att de är 

dyra eller inte spela in, fast den sanna bilden är en helt annan. Detta gäller framförallt om 

individen inte har någon eller endast några fåtal kontakter med personer inom idrotten i fråga. 

 

Den personella närheten enligt Schelin (1985, s61) är att individen blir presenterad för den 

valda idrotten av någon i dess närhet, t.ex. kompisar eller föräldrar. Ofta är det någon i samma 

åldersgrupp, men vanligast är det med en förälder. 

 

Om en idrott finns inom ett lättillgängligt geografiskt avstånd, har en stark position på orten 

eller att idrottsutbudet på orten är smalt, så kan detta vara en faktor till varför individen börjar 

med den. Detta är vad Schelin (1985, s62) menar med den geografiska närheten. 

 

Schelins (1985, s62-63) fjärde närhet, den fysiologiska innebär att individen måste ha en tro 

på att den rent kroppsligt klarar av idrotten eller passar in i dess normer. 

 

Den femte och sista närheten, den psykiska, kommer till sin rätt när individen har varit i den 

ett tag och lärt sig den. Enligt Schelin (1985, s63) väljer individen att fortsätta med idrotten 

om den har den psykiska anpassningsförmågan att klara av idrotten. Här ingår t.ex. att 

individen trivs med sina lagkamrater och tränare osv. 
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Det finns även en fortsättning på Bo Schelins fem närheter som Per-Göran Fahlström gjorde 

2001 i sin doktorsavhandling. Denna sjätte närhet kallade han för kulturell närhet. Vilket 

innebär att vissa orter är så genomsyrade av idrotten att valet av idrott blir enkelt, t.ex. 

ishockey i Leksand (s186-187). 
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4. Metod 

 

 

4.1. Tillvägagångssätt 

 

I detta examensarbete genomfördes nio stycken fokusgruppsintervjuer. Dessa intervjuer 

genomfördes i eller i anslutning till de intervjuades träningslokal och också i anslutning till de 

intervjuades träningstider. De flickor i 15-25 års ålder som intervjuats i detta examensarbete 

befinner sig i ett mer eller mindre unikt sammanhang (de spelar handboll i olika föreningar, 

har olika tränare och träningskamrater och de har skilda familjesituationer och 

uppväxtvillkor). Detta gjorde det intressant att intervjua dem, eftersom dessa faktorer bör ha 

påverkat deras motiv till att fortsätta med handboll. Det enda som egentligen sammanför 

tjejerna är att de i nuläget spelar handboll i Sverige och att de är eller har befunnit sig i 

åldersintervallet 15-19 år. Fokusgrupperna bestod av tre till fem tjejer i åldersintervallet 15-25 

år. 

 

Kontakts togs med en person (tränare, ordförande m.m.) i varje förening som i sin tur 

bestämde vilka som skulle vara med i undersökningen. För rent forskningsetiskt så bör inte 

forskarna vara med i detta val.  Detta för att vara så opartiska som möjligt och för att öka 

trovärdigheten i den empiriska insamlingen (Patton 2002, s240-241). 

 

4.2. Undersökningsgrupp 

 

Denna studie är tänkt att beröra kvinnliga handbollsspelare i åldrarna 15-19, detta då det är i 

det åldersintervallet som flest tjejer väljer hoppa av/avsluta sina idrottsliga karriärer enligt 

Mats Trondmans studie 2005. Kontakt togs med handbollsföreningar från olika delar i 

Sverige, samt från olika stora städer. Kategorisering av de olika handbollsföreningarna 

gjordes utifrån storleken på staden. Detta för att se om det fanns skillnader och/eller likheter 

till varför tjejer väljer att fortsätta spela handboll i tonåren. Kategorisering gjordes även 

utifrån om staden kan anses som en klassisk handbollsstad eller inte, detta för att se vad för 

skillnader och/eller likheter som fanns mellan dessa. Definitionen handbollsstad som 

användes i denna studie är att den ska innehålla några av följande parametrar: 
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• En stad där det sedan länge finns ett utbrett handbollsintresse eller att idrotten 

funnits sedan länge på orten. 

• Att det finns en eller flera framgångsrika föreningar eller att det historiskt sett 

har gjort. 

• Där handbollen är den största idrotten i staden. 

• Att människorna i och utanför staden associerar den med idrotten handboll. 

 

Dessa parametrar framtogs av oss forskare i samråd med vår handledare Tobias Stark. 

 

Patton (2002, s235) beskriver att maximera variationsurvalet, vilket innebär att utifrån givna 

förutsättningar maximera urvalet. Tanken att det gemensamma mönster som uppstår ur stor 

variation är av speciellt intresse och värde då man vill fånga centrala dimensioner och 

fenomen. 

 

4.2.1. Kategorierna 

Kategoriseringar ser ut på följande vis: 

Stor stad – över 60,000 invånare. 

Göteborg – Helsingborg – Karlskrona – Stockholm 

 

Liten stad – under 40,000 invånare. 

Alingsås – Eksjö – Hörby – Nässjö 

 

Klassiska Handbollsstäder 

Alingsås – Göteborg – Hörby – Karlskrona 

 

Inte klassiska handbollsstäder 

Eksjö – Helsingborg – Nässjö – Stockholm 

 

Varje stad förekommer i alltså i två kategoriseringar, till exempel Göteborg som förekommer 

i både stor stad och i klassisk handbollsstad. Det är alltså en och samma intervju som 

användes i resultatet under både stor stad och klassisk handbollsstad. 
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4.3. Kvalitativ metod 

 

Metodvalet i detta examensarbete landade på kvalitativa fokusgruppsintervjuer, detta då man 

får djupare svar inom det området man vill studera och samtidigt får chansen att kunna ställa 

följdfrågor så att svaren på intervjufrågorna blir utförliga. Tekniken, som kallas fokusgrupper, 

handlar i grunden om en gruppintervju. Fokusgrupp brukar ha betoning på ett visst tema och 

den som arbetar med fokusgrupper är intresserad av hur individer i egenskap av 

gruppmedlemmar, diskuterar en viss fråga. Tekniken gör det möjligt för forskaren att skapa en 

förståelse av varför människor tycker som de gör (Bryman 2004, s324-326). Tanken med en 

kvalitativ intervju, enligt Kvale (1997, s70 ), är att det handlar om att försöka förstå världen 

som den uppfattas av den intervjuade. Med personliga ”face to face” intervjuer kan man 

samtidigt uppfatta kroppsspråket från personerna som intervjuas och på så vis få in mer 

information om personerna och deras syn på frågorna. Fokus läggs även på hur individerna 

uppfattar och tolkar sin sociala verklighet (Bryman 2004, s35). Det finns dock negativa 

effekter med gruppintervjuer som att personerna inte vågar svara vad de egentligen tycker 

utan påverkas av de andra personernas svar. Dock finns det en annan problematik 

genomförandet av enskilda intervjuer med personerna. Alltså att det då kunde uppstått en 

känsla av att intervjupersonen inte vågar öppna upp sig. Det bedömdes som troligare att 

intervjupersonen inte skulle våga öppna sig om det genomfördes enskilda intervjuer, då detta 

var ett nytt sammanhang för den. Därför föll också beslutet på att använda gruppintervjuer. I 

kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades ståndpunkter (Bryman 2004, 

s299-304). 

 

Det användes en semi – strukturerad intervjuguide för att få svar på just de områden som var 

förbestämda och som ansågs ge svar på syftet och problemformuleringarna (Bryman 2004). 

Intervjuguiden användes för att kontrollera att alla frågor blir ställda och besvarade eller att 

alla kategorierna berördes under intervjuerna. Det användes en kamera för att säkerhetskälla 

att inget skulle försummas under själva intervjutillfällena. Både öppna och stängda frågor 

användes under intervjuerna. De öppna frågorna användes för att de intervjuade skulle kunna 

svara fritt, men också för att de öppna frågorna lämnade utrymme för ovanliga, oförutsedda 

svar eller reaktioner, samt att de intervjuade fick svara med egna ord (Bryman 2004, s157-158 

och Patton 2002, s21). De stängda frågorna använda för att lätta upp stämningen i början av 

intervjuerna. Alltså för att få intervjupersonerna att öppna sig mera och ge mer utförliga svar 
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under resterande tiden av intervjun. Men även för att sammanställa den demografiska 

översikten inom varje kategori. 

 

Varje intervju inleddes med att beskriva och förklara arbetet och dess syfte. De intervjuade 

fick även information att om det uppkom frågor som de inte ville svara på av någon anledning 

så behövde de inte svara på dessa. De fick även förklarat för sig att de i arbetet skulle 

förekomma endast anonymt och att inga personnamn eller namnet på vilken förening de 

representerar skulle nämnas. 

 

Varje intervju avslutades med att fråga hur de hade upplevt att bli intervjuade, hur frågorna 

hade varit m.m. Svaren var rakt igenom positiva och kommentarer likt denna; jag vill ha mer 

frågor, framkom från en av deltagarna. 

 

4.3.1. Intervjuide 

Strukturen i intervjuguiden var indelad i åtta olika kategorier, detta för att man på ett enkelt 

sätt skulle kunna analysera svaren. Valet av kategorier framtogs för att dela upp 

intervjufrågorna och för att det efter genomgång av forskningen framkommit var av vikt för 

att en individ skulle fortsätta med idrott. Kategorin skolan lades även till då vi själva har 

erfarenheter från att även det området påverkar motivationen till att idrotta, men även för att 

det var intressant att ställa frågor kring detta område. 

 

4.4. Bortfall 

 

Från början var tanken att de intervjuade individerna skulle vara i åldersintervallet 15-19 år, 

men på grund av otydlighet mellan oss och de kontaktpersoner som fanns i föreningarna så 

var det två stycken intervjupersoner som var äldre än det förvalda åldersspannet. Vi valde 

ändå att ha med dessa intervjupersoners svar då de pratade utifrån sina erfarenheter från när 

de befann sig i åldersintervallet. 

 

En av intervjuerna har plockats bort från resultatet, analysen och diskussionen. Detta då 

intervjun i fråga genomfördes med individer vi själva varit tränare för. Det märktes i denna 
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intervju att individerna inte kunde prata lika öppet. Dessutom var vi inblandade i urvalet av 

intervjupersoner, vilket stred mot våra krav. 

 

4.5. Validitet & reliabilitet 

 

Trovärdigheten i detta examensarbete kan anses relativt hög då det är genomfört utefter de 

regler som finns för genomförandet av denna typ av forskningsstudie. Alltså att 

examensarbetets metod är i enlighet med vad Bryman (2004), Kvale (1997) och Patton (2002) 

diskuterar inom detta område. Överförbarheten till andra lagidrotter är stor. Detta eftersom 

problematiken är densamma gällande avhopp i de flesta andra lagidrotterna, både för tjejer 

och för killar. 

 

4.6. Struktur i resterande del av arbetet 

 

Strukturen i resterande arbete är uppbyggt på följande sätt. Resultatet följer mallen för 

intervjuguiden (se bilaga 1). Resultatet kommer även presenteras utifrån kategorierna som 

nämndes under rubrik 4.2.1. Valet av denna struktur beror på att det då blir en tydlig bild av 

vad de olika kategorierna har svarat. Vilket även leder till att det blir lättare att urskilja deras 

likheter och skillnader i den sammanfattande delen i slutet av resultatet. Varje kategori i 

resultatet inleds med en sammanfattande demografigenomgång, alltså för att tydliggöra vilka i 

genomsnitt de intervjuade i varje kategori var. 

 

Analysen är strukturerad på samma vis som resultatet, alltså utefter intervjuguiden och de fyra 

kategorierna som förekommer i detta examensarbete. Analysen summeras därefter i en kortare 

sammanfattning. 

 

Diskussionen är strukturerad utefter intervjuguiden, samt även med en extra rubrik där 

diskussionen kretsar kring övriga tankar som infunnit sig under arbetets gång. 
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5. Resultat 

 

5.1. Stor stad 

 

Demografin för den intervjuade i stor stad ser i snitt ut på följande sätt. Hon är strax över 16 

och ett halvt år och har bott i samma stad som föreningen ligger i, i hela livet. Hon har 

avslutat högstadiestudier och har oftast inte jobb vid sidan av. Hon har spelat handboll i strax 

över 52 % av sitt liv, eller i 8.7 år. Hon började med handboll till stor del tack vare familjen 

eller sina vänner och har i de flesta fallen inte deltagit i ett distriktslag. Hon bor i villa, 

lägenhet eller radhus och föräldrarna bor lika ofta ihop som de bor isär. Hon har representerat 

fem lag/lagkonstellationer i 1.3 föreningar. 

 

Vad finns det för olika skäl till att unga tjejer fortsätter med handboll i ungdomsåren? 

 

5.1.1. Sig själv 

Individerna i denna kategori hade ett övervägande stort handbollsintresse, hade man möjlighet 

så läste och såg man det man kunde inom handbollen. 

 

Citat: Eftersom det är två matcher i veckan i hallen så dom kollar 

man ju på. Sen kollar man ju på våra andra lag. 

 

Att man har ett lag är det som är det bästa med handbollen för de intervjuade i denna kategori. 

Laget kan till exempel verka som en extra motivationsfaktor eller att man får ut någon form 

av positiv social interaktion så som vänner eller liknande. 

 

Citat: Jag tycker också det här med att man har en gemensamhet 

och gör saker som en grupp och där alla strävar mot en 

gemensam grej….man jobbar tillsammans mot ett mål. Och 

självklart vänner och att man kommer hit och får den här sociala 

biten också. 
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Ingen av de intervjuade i denna kategori hade en idrott vid sidan av handbollen. Dock hade 

lite mer än hälften tidigare i sitt liv haft detta. De hade dock slutat med denna aktivitet till 

största del på grund av antingen det sociala hade varit bättre i handbollen, haft en större kärlek 

till handbollen eller att de själva varit bättre på handbollen. 

 

Citat: När man är liten så tycker jag att det ännu mer är för det 

sociala….du gick där du hade vänner, så tyckte jag i alla fall. Jag 

provade på lite olika, men tyckte inte mina vänner att det va roligt 

så tyckte inte jag heller att det var roligt. Det var inte så att jag 

stannade kvar med en grupp som jag inte riktigt kände. Sen kan 

jag ju också hålla med om att man fortsatte med det som 

intresserade en, men jag tycker att det sociala var viktigare. 

 

Målen med handbollsspelandet i denna kategori var antingen stort eller mellanstort. 

 

Citat: Nej alltså bäst bäst! Om vi tar Löke gånger tre så börjar vi 

närma oss! 

 

Målet hade dock förändrats under dennes handbollskarriär. Förändringen kunde dock gå från 

att både bli en högre eller lägre målsättning. 

 

Citat: ….jag bara spelade och hade liksom inga mål med det. Men 

ju äldre man blir så ändras det ju. 

Jag tror mest att det var lagsport när jag var liten, asså det var 

mer för att det var roligt så…..Ja, nu kommer man ju ändå hit för 

att träna upp sig och för att man strävar mot något. 

 

Många av tjejerna hade under någon del av sin handbollskarriär funderat över att överge sitt 

handbollsspelande. Detta hade till stor del att göra med att de antingen hade haft en långvarig 

skada (se citat 1), stått stilla i sin utveckling (se citat 2) eller att de hade haft en tränare som 

inte uppfyllde deras egna krav på hur en tränare ska vara (se citat 3). 
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Citat 1: Ah, det tycker jag också. När man är långtidsskadad och 

man hela tiden får gå och titta på och inte får spela och man får 

bakslag hela tiden. Då är det man att, jag kommer aldrig komma 

tillbaka och varför gör jag det och varför lägger jag ner så mycket 

tid på att stå med ett litet gummiband och blabla. Ja, du vet. Det 

känns så meningslöst där och då. 

 

Citat 2: … men för att jag inte fått lika mycket speltid och 

utvecklats så mycket som jag vill. 

 

Citat 3: När en tränare ignorerar en, när man inte får chansen…... 

Vad säger man…att det inte var en balans mellan laget och 

tränaren och då blir det heller inte bra. Det tar bort lite av det 

roliga i spelet och i sporten. 

 

Individerna hade dock kommit på bättre tankar och bestämt sig för att fortsätta på grund av 

framförallt de sociala relationerna de haft i laget (se citat 1), att de skulle sakna att ha något att 

göra (se citat 2), samt kärleken till idrotten. 

 

Citat 1: Men man vill väl inte riktigt sluta när man spelat i ett lag i 

13 år… 

Nej det blir så, man är lite hemmakär…. 

 

Citat 2: Dels tidfördriv… 

 

I framtiden tror individerna att de kommer att sluta med handbollen på grund av att de 

kommer att få skador som gör att det antingen tar för långt tid att komma tillbaka från eller att 

skadorna sätter ett permanent stopp för spelandet (se citat 1). Det kan också tänka sig att det 

kommer att ha att göra med brist på motivation och en tröttnad på själva idrotten. 

 

Citat 1: För min del är det nog skador, för jag har ett knä som är 

paj. Och inte vill med mig längre, så troligtvis är det nog det. Det 

är jobbigt att rehaba, det är tråkigt. 
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Samtliga intervjuade uppfattade sitt handbollsspelande som mestadels positivt. Det positiva 

som individerna fick ut av sitt handbollsspelande ansåg de själva var det sociala samspelet 

med andra, att det var bra för sin egen hälsa att idrotta och att de ansåg att de genom 

handbollen fick en viss typ av utbildning. 

 

Citat: Jag tror man får bättre samarbete. 

 

Det var inte mycket som kom upp som var negativt med idrotten, men att den kunde ta lite 

mycket tid och att det ibland var svår att koppla bort handbollen nämndes. 

 

I intervjuerna med individerna från denna kategori framkom det att framförallt kärleken till 

idrotten och den gemenskap som handbollen gav (se citat) var två viktiga orsaker till att de 

fortfarande spelade. 

 

Citat: Och att alla tycker det är så himla kul, fast mest 

gemenskapen och att vi har gjort så mycket tillsammans nu me. 

 

De flesta individerna ansåg sig vara sociala trivselskapare (se citat) som även var 

vinnarskallar och tog sitt handbollsspelande seriöst. De ansåg även att andra uppfattade dom 

på detta vis. 

 

Citat: Men jag tror ändå att om det kommer in någon ny så vill 

man ju vara social mot den också, man vill ju inte precis vara 

elak. 

 

5.1.2. Familj 

Många av de intervjuades familjer var också involverade inom handbollen på olika vis och la 

även de ner stor del av sin tid på detta (se citat 1). Familjerna var i många av fallen också 

mycket intresserade av idrotten (se citat 2). 

 

Citat 1: Ja, alla mina syskon. Eller, jag har två syskon och båda 

spelar handboll. Min mamma sitter i styrelsen i min moderklubb. 
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Citat 2: Det har blivit större nu sen jag börjat spela, jag tror inte 

de kollade så mycket förut. Men nu skulle jag säga att det är stort. 

 

Att ha en stöttande familj var något som de intervjuade kände som en viktig del för att 

handbollen skulle fungera och för att man som individ skulle trivas med sitt handbollsspelade 

(se citat 1). Att just ha denna stöttning från familjen var även något som till stor del alla de 

intervjuade kände att de hade hemifrån (se citat 2). 

 

Citat 1: Jag tror att det är viktigt, att många andra får kämpa 

mycket mer och att man då tröttnar i längden……Jag tror också 

det är en trygghet att ha det så hemma så att man inte behöver 

fokusera på det. 

 

Citat 2: De betalar min lägenhet och lät mig flytta hit för att jag 

skulle få träna på handbollsgymnasiet. Och sen är de alltid där 

och peppar mig när jag är ledsen eller arg efter en match eller när 

jag bara är lite allmänt trött på läget. 

 

5.1.3. Vänner 

Ett stort antal av de intervjuade hade många av sina vänner utanför handbollen, detta ansåg 

dock majoriteten inte som något större problem. I många av fallen så var även vännerna 

utanför handbollen förstående för individens satsning på sitt handbollsspelande. 

 

Citat: Asså dom vet ju att jag tränar så mycket och dom har liksom 

accepterat det. Men det är klart att det är grejer man missar. Men 

det får man väl leva med. 

 

I stort sett alla individerna hade vid ett eller annat tillfälle under sin aktiva karriär haft en eller 

flera av sina närmaste vänner inom handbollen. De som hade haft någon av sina närmaste 

vänner inom handbollen och sen sett de hoppa av på grund av framför allt tappat intresse, 

ansåg inte detta som ett så stort problem för sitt eget fortsättande. 
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Citat: Asså man träffades inte lika mycket och asså man hade inte 

så många gemensamma saker längre och så. Utan det blir till att 

träffas när man är ledig. 

 

5.1.4. Skolan 

I stort sett alla de intervjuade ansåg att de inte hade mycket fritid utanför handbollen och sitt 

eget skolarbete. Nästan 70 % av de intervjuade hade även hoppat över en träning för att göra 

något som hade med skolan att göra. 

 

Citat: Jag har väl gjort det någon gång. När man har något som 

känns riktigt viktigt, men inte ofta alls. 

 

5.1.5. Laget 

Alla de intervjuade ansåg att det bästa med laget var att de på olika sätt fick ut en social 

gemenskap som de ansåg gjorde handbollen roligare. 

 

Citat: Asså trivs man inte i gruppen eller så, så kan man ju lika 

bra välja de vännerna man har utanför istället, det finns ju liksom 

ingen mening då. 

 

Trivseln i laget var det viktigaste för att man som individ skulle trivas med sitt 

handbollsspelande i denna kategori (se citat). De flesta skulle aldrig kunna tänka sig att spela i 

ett lag där man inte trivdes med det sociala. 

 

Citat: Den är ju jätteviktig man vill ju inte gå hit också bara jag 

hatar dig sen kastar man bollen åt fanders….. 

Det funkar inte man måste ha bra personkemi med dem man kör 

med……man måste känna sig trygg med individerna. 

 

För att höja trivseln i laget så handlade det främst om att tillsammans med laget hitta på andra 

aktiviteter utanför själva handbollen (se citat 1). Men det framkom även andra åtgärder för att 
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stärka trivseln och det var att laget skulle ha ett öppet och socialt klimat där alla fick framföra 

sin talan (se citat 2). 

 

Citat 1: Ja att man kör typ boxning eller vad som helst bara det 

inte är handboll…. 

I somras cyklade vi i laget runt i hela staden till olika stationer. Vi 

hade olika utstyrslar och såhär. Det höjer stämningen jättebra.. 

 

Citat 2: Jag tror att det är viktigt att man pratar med varandra. 

För det hos oss tjejer så blir det oftast smågrejer, asså typ, såg du 

henne på träningen idag, hon gjorde så och så… Asså det kan bli 

lite såna smågrejer som man kan gå och irritera sig på. Ett 

beteende som inte funkar så bra i ett lag helt enkelt. Då kan det bli 

lite småfajter runt det. Jag tycker att det är bra om laget har något 

typ av lagråd eller så, några som alla kan gå och prata med och 

som alla känner sig bekväma med. Som kan ta det vidare till 

tränarna om det blir några problem och som även kan prata med 

gruppen bara för att få ut allting……Men jag tror också att det är 

viktigt att alla behöver förstå att man inte behöver tycka om alla, 

men att man ändå behöver kunna respektera varandra. För det är 

klart att man inte kan komma överens med 15 tjejer…eller det kan 

man ju, men det är svårt. 

 

5.1.6. Tränarna 

Toppning inom handbollen var något som alla intervjuade hade känt av någon gång i sin 

karriär. Första gången de hade känt av det var någon gång i 13-14 års ålder. I denna kategori 

framkom ingen direkt samlad bild av vad de intervjuade ansåg om toppning och när det är 

lägligt att börja med detta. Här är dock några intressanta synpunkter. 

 

Citat: Men asså om man går ut och säger att vi har ett mål att 

vinna eller vi har det här och det här målet. Därför ska dom här 

spelarna spela…. 
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Men det kanske blir något positivt, man kanske tar till sig att om 

inte jag får spela då är det antagligen för att jag behöver träna 

mer. Att det är nånting jag behöver förbättra…. 

Och om man ska toppa då så ska det vara den som presterar bäst 

för stunden så att det inte är samma spelare hela tiden…. 

 

Egenskaper som en tränare ska besitta, som premieras av individerna i denna kategori var att 

tränaren ska vara pedagogisk och bra på att peppa och motivera sina spelare, till exempel 

genom sitt egna engagemang (se citat 1). Den ska också ha en stor kunskap inom området 

tränarskap och handboll (se citat 2). Att ha social kompetens var också något som premierades 

och som sågs som en stor fördel om tränare hade (se citat 3). 

 

Citat 1: För då får man åsså med sig spelare och laget tycker jag. 

 

Citat 2: Jag menar om en förälder kommer och ska coacha så 

kommer det inte gå lika bra som en tränare som har gått alla 

tränarskolor och sådär. 

 

Citat 3: Men sen är det ju att den ska vara lite social och så också. 

Ja, för det är ju mycket roligare om det är någon man kommer bra 

överens med och någon som är glad och rolig. 

 

Om tränaren är kille/man eller tjej/kvinna spelar enligt de intervjuade ingen direkt roll, då det 

är egenskaperna som tränaren förfogar över som är det vitala. 

 

Citat: Näh, det är nog mest personligheten som…en del är det ju 

lättare att prata med och andra är det svårare. En del är bättre på 

att få fram det bästa i en och andra inte. 

 

Det anses bland individerna i denna kategori att en tränare inte bör stanna kvar i samma lag 

allt för länge, detta då det i laget kan bli stiltje i utvecklingen. Det kan dock vara positivt att i 

vissa fall endast ta in en till tränare vid sidan av den gamla för att på så sätt behålla den 

sociala kontakten som byggts upp med denna. 
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Citat: Ja variation. Jag tror det är bra att ha en till istället för att 

byta ut. För vi har ändå förtroende för honom, en axel att vila 

mot. En trygghet om vi säger så. Kommer en helt ny tränare 

kanske det blir lite osäkert de första veckorna…. 

 

5.1.7. Föreningen 

För föreningen är det enligt de intervjuade viktigt att uppfattas som en seriös och elitsatsande 

organisation, för att uppfattas som positiv (se citat 1). Föreningen ska även ha en hög grad av 

social gemenskap, samt att den inte enbart ska tänka på sina representationslag (se citat 2). 

 

Citat 1: Om man skulle ha mer uppstyrd organisation runt 

omkring så tror jag att det skulle gå bättre för spelarna. 

 

Citat 2: Asså jag som spelat här väldigt länge har ju märkt att det 

är inte så mycket att vi ska få det bästa X-laget 

(åldergruppslaget), utan det är mer att vi ska få dom bästa Y-

spelarna (bästa spelarna i den åldersgruppen), som kan 

respresentera vårt A-lag. 

 

Det framkommer även från samtliga intervjuade att det är viktigt med en förening som är 

jämställd och inte satsar mer på ena sidan av organisationen. 

 

Citat: Hade vi bara haft ett herrlag i den högsta serien så hade det 

ju varit lite mer förståligt, men nu har vi ju inte det så då tycker 

jag inte det. 

 

Individerna kan mycket väl tänka sig att byta förening i framtiden och detta beror främst på 

att söka nya sportsliga utmaningar. 

 

Citat: Går man inte upp, asså når man kanske inte Allsvenskan 

eller Elitserien med detta laget och man känner att man inte 

utvecklas mer här så tror jag att det kommer få mig, och jag 
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känner att jag vill fortsätta med min handboll så kommer nog det 

få mig att byta till en högre klubb om dom vill ha mig. 

 

5.2. Liten stad 

 

Demografin för den intervjuade i liten stad ser i snitt ut på följande sätt. Hon är 18 år och har 

bott i samma stad som föreningen ligger i, i hela sitt livet. Hon har avslutat högstadiestudier 

och har i lite över 50 % av fallen jobb vid sidan av. Hon har spelat handboll i strax över 55 % 

av sitt liv, eller i 9.7 år. Hon började med handboll till stor del tack vare familjen eller skolan 

och har i lite över 50 % av fallen deltagit i ett distriktslag. Hon bor i villa och föräldrarna bor i 

nästan alla fall ihop. Hon har representerat lite mer än fyra lag/lagkonstellationer i 1.3 

föreningar. 

 

Vad finns det för olika skäl till att unga tjejer fortsätter med handboll i ungdomsåren? 

 

5.2.1. Sig själv  

I denna kategori var intresset för idrotten handboll stort. De intervjuade ansåg sig ha antingen 

stort intresse eller mellanstort intresse. De som sa sig ha ett stort intresse sade sig läsa om och 

titta på handboll i så stor utsträckning de kunde. Vissa av de som sa sig ha ett stort intresse 

gick dessutom på handbollsgymnasium. Kortfattat kan man säga att de som sade sig ha ett 

stort intresse lägger ner mycket tid utanför sin egen träning på handboll. 

 

Citat: Ja, jag kollar matcherna ganska mycket på TV. Alla andra i 

min familj kollar all handboll så jag blir tvingad där också. Sen 

tycker ja det är roligt att kolla alla matcherna här, på herrlaget.  

 

De som ansåg sig ha ett mellanstort intresse läser eller tittar inte på allt men tittar ofta på 

handboll när det är den egna föreningen eller ett av landslagen som spelar. 

 

Det som de intervjuade i kategorin liten stad tycker är roligast med handbollen är att det är en 

lagidrott. De menar att det är det sociala runt omkring och att uppnå saker tillsammans som är 

det roligaste med handboll, alltså att dela glädjen med andra. 
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Citat: Jag har aldrig kunnat prestera själv så att det är lagsport är 

ju främst. Sen att man får jobba tillsammans och att det ändå är 

så tufft som det är, att man får kämpa tillsammans.  

 

Individerna i denna kategori tyckte till mer än 50 % att vad som har varit roligast med 

handbollen har förändrats sen man var liten.  

 

De intervjuade i kategorin håller inte på med några andra idrotter vid sidan om. Däremot har 

de vid tidigare tillfällen i livet sysslat med andra idrotter samtidigt som de spelat handboll, 

men lagt av med dessa. Att de valde att lägga av med den andra idrotten och fortsätta med 

handboll berodde till största delen på att de var bättre på handboll (se citat). Men det kunde 

även bero på att de tyckte handbollen var roligare eller att handbollen gick före tack vare 

kompisarna. 

 

Citat: ….det kändes som att jag var bättre i handboll, att jag har 

ett bättre skott i handboll och mitt spelsinne och allting. Så det 

blev ju liksom att handbollen tog över.  

 

 

De intervjuades mål med sitt handbollsspel har förändrats från det att de var yngre. Målen har 

framförallt ändrats för att individerna har blivit äldre och fått mer insikt. De har gått bland 

annat från att vara mer för det sociala, till att bli mer prestationsinriktat (se citat). Men det kan 

också vara så att målet förändrats till det lägre. 

 

Citat: Jag tänkte inte så mycket på det när jag var mindre att jag 

ville bli bäst eller så. Man tänker mer på det nu för nu är det mer 

seriöst och så och man får ju välja om man vill satsa eller inte. 

När man var mindre spelade det inte så stor roll då var det mer 

för att det var kul liksom.  
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Samtliga intervjuade i kategorin har vid ett eller flera tillfällen haft tankar på att sluta med 

idrotten. Det har framförallt berott på att man tycker att handbollen tar för mycket tid men 

även att man tycker att man står still i utvecklingen och därför inte vill fortsätta.  

 

Citat: Dom gångerna jag tänkt över att sluta har också handlat om 

att när man känner att man vill uppnå något mer, man står still 

eller laget står still.  

 

Att de ändå valde att fortsätta var tack vare att de hade en alldeles för stor kärlek till 

handbollen för att sluta.  

 

Citat: Det var absolut inte för att det var tråkigt men jag hade 

benhinneinflammation i två år. Men jag valde att operera mig 

istället. 

 

När de i framtiden kommer att sluta med handboll tror de intervjuade främst att det kommer 

att bero på att man tröttnar på idrotten eller att man får andra intressen (se citat). Men även 

saker som jobb och familj trodde de intervjuade kunde vara anledningar till att de i framtiden 

skulle sluta. 

 

Citat: Eller att man vill resa eller någonting.  

 

De intervjuade tyckte att deras handbollsspelande till största delen förde med sig positiva 

saker till det vardagliga livet. De pratade om att det sociala man får med sig från handbollen 

är bra (se citat 1). Men de pratade även om det positiva med hälsan och att man fick med sig 

nyttiga lärdomar ut i det fortsatta livet tack vare handbollen (se citat 2).  

 

Citat 1: Man får snacka av sig. Man skulle bli ihjälslagen hemma 

om man snackade såhär mycket som man gör här på träningen.  

 

Citat 2: Man säger ju att dom som tränar och är aktiva dom kan 

lägga upp sitt vardagliga schema eller vad man ska säga bättre. 

Jag känner ju att när jag vet när mina träningar är så måste jag 
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planera när jag ska göra mina läxor och när jag ska ha tid med 

annat. Det känns liksom som att man hinner göra det man vill 

trots att handbollen tar så mycket tid som den gör. Jag är ju 

fortfarande bra på mina prov och sånt i skolan så det är inte så att 

det går dåligt och ändå har jag också en krävande 

linje.…..Speciellt om man ska ut i arbete så är det ju bra att 

samarbeta och det får man ju med sig härifrån.  

 

Det negativa som framkom i intervjuerna var endast att de tyckte att handbollen kunde ta upp 

lite för mycket tid.  

 

Det största skälet till att individerna i kategorin fortfarande spelar är det sociala. Att man 

upplever en gemenskap med sitt lag och att man vill fortsätta vara en del av den.  

 

Citat: Träna för sin egen skull hade jag nog aldrig klarat. Jag 

måste träna med laget och kämpa tillsammans med någon. Annars 

finns där ingenting, kanske var därför jag slutade med skytte. 

 

Individerna i denna kategori uppfattar sig själva som trivselskapare, som är pratglada och 

roliga (se citat). Enligt dem själva så uppfattas de av andra på precis samma sätt. 

 

Citat: Men för mig innebär det också lite såhär, att få koll lite på 

alla ändå. Lite såhär, i omklädningsrummet, är det nån som mår 

dåligt eller nån som inte kommer in i laget såhär. 

 

 

5.2.2. Familj 

Även de intervjuades familjer lägger ner mycket tid på att vara delaktiga inom handbollen på 

ett eller annat sätt (se citat 1). Dessutom har de intervjuades föräldrar ett stort intresse för 

handboll generellt (se citat 2).   
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Citat 1: Jag har en ganska handbollsaktiv familj. Min syster spelar 

i samma lag som jag och min pappa är ledare eller vad man ska 

säga för vårt lag… Min mamma är typ lite ledare eller så i vårt 

lag, hon hjälper till att fixa cuper eller så….  

 

Citat 2: Vi är alltid nere på alla matcher och det är alltid handboll 

på tv:n och så, så alla är intresserade.  

 

I denna kategori kände man även ett stort stöd till sitt handbollsspelande (se citat 1). De flesta 

i kategorin tycker också att det är viktigt att känna stöd hemifrån för att trivas med sitt 

handbollsspelande (se citat 2). Men vissa tycker att det inte är livsviktigt men underlättar (se 

citat 3).  

 

Citat 1: Näh, men…jag brukar ju prata med mamma och sånt...och 

om jag är på dåligt humör eller mår dåligt så hjälper hon ju 

mig…… Så…det är nog en anledning till att jag klarat av att 

spela, annars hade jag nog inte fortsatt om jag inte hade haft dom 

där. 

 

Citat 2: Om vårt mål nu var att komma med i den här truppen så 

kanske man inte kommer med, fast man verkligen trodde att man 

skulle göra det….. Det är ju svårt att hitta tröst i gruppen när man 

inte kommer med.  

 

Citat 3: Asså ett stöd är ju bra att ha om man känner att det är 

tungt eller går dåligt en dag. Men jag vet några som inte har stöd 

men dom klarar det ändå, då har ju dom laget som hjälper dom 

upp. Men ett stöd från familjen är ju ett plus…..Ja det är ju 

verkligen ett plus. Det gör det ju ganska mycket enklare. Och 

speciellt liksom om man bor utanför stan och måste pendla in till 

träningarna och så. Då kan stort stöd ha stor betydelse. 
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5.2.3. Vänner 

Flest vänner hade man utanför handbollen när man var i denna kategori (se citat 1). De 

uppfattar det ändå som att vännerna utanför handbollen var förstående när det gällde deras 

handboll (se citat 2).  

 

Citat 1: Jag har i princip bara kompisar som inte har nånting med 

handboll att göra. Jag har ju mina kompisar som inte är i 

handboll på fritiden och sen har jag liksom mina 

handbollskompisar så som jag pratar med på handbollen. Man 

har ju kompisar som man inte är med på fritiden men som man 

har i handbollen.  

 

Citat 2: Dom som inte förstår varför man tränar…eh dom har jag 

inte kvar längre. 

  

De har till stor del haft några av sina närmsta vänner inom handbollen och att de inte upplevt 

det som så farligt när de närmsta vännerna slutade. De närmsta vännerna har till stor del lagt 

av för att de tappade intresset för handboll och inte tyckte att det var lika roligt längre. 

 

5.2.4. Skolan 

De anser inte att de har mycket fritid utanför handbollen och skolan eller jobbet. De har vid 

några enstaka tillfällen missat träning för att göra något som har med skolan eller jobb att 

göra, men några säger att de får dåligt samvete när de gör detta. 

 

Citat: Man får dåligt samvete när man missar en träning för att 

man måste plugga. 

 

5.2.5. Laget 

De intervjuade uppfattar att det mest positiva med laget är det sociala. Som motsats till detta 

tycker de att det mest negativa är när det sociala i laget inte fungerar. 

 

Citat: Och sen kom X (en åldersgrupp) in och då var vi ju äldre 

än dem, då skulle vi såhär, ja, då skulle vi vara bättre än dem för 
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att vi var äldre. Åsså var inte en del det och då blev det såhär, 

jaha, måste jag lägga av nu för att jag är sämre än en X 

(åldersgrupp), det blev såhär konstigt, folk visste inte riktigt hur 

man skulle förhålla sig och om vi skulle vi såhär. Man visste inte 

om man skulle välkomna dom eller om vi skulle vara konkurrenter 

nu eller liksom.  

 

Samtliga tycker att det är viktigt med trivseln i laget för att man ska trivas med sitt 

handbollsspelande (se citat 1). Ingen i kategorin hade kunnat tänka sig att spela i ett lag med 

dåligt trivsel (se citat 2).  

 

Citat 1: jag måste trivas för att kunna göra mitt bästa som 

handbollsspelare om man säger.  

 

Citat 2: Jag tror inte att jag hade visat något resultat.  

 

För att förhöja trivseln i ett lag anser samtliga att man ska göra saker utanför den vardagliga 

träningen.  

 

5.2.6. Tränarna 

De intervjuade märkte av toppning för första gången i 13-14 års ålder. De hade i denna 

kategori många intressanta synpunkter när det gäller toppning och här är ett exempel. 

 

Citat: Men det kan ju faktiskt vara bra med toppning ibland också. 

Om man sätter dom som är lite bättre i ett lag och då får ju liksom 

dom spela med varandra och då gör liksom alla något och samma 

sak i den andra gruppen. Istället för att man har ett lag med både 

bra och lite sämre, då blir det ju så att bara dom bättre gör saker 

liksom. Så toppning kan ju föra med sig bra saker också. Så att 

dom som är lite sämre för chansen att också utvecklas. Om det 

händer många gånger så kans det ju bli så. Om samma personer 

kanske hamnar i den här gruppen, då kanske det inte blir såhär 

roligt tillsist för dom.….när man var liten. Man var ju bland dom 



 
 

 39 

bättre liksom. Då tänkte man ju inte såhär att man var toppad. Det 

var ju dom som inte fick vara med, dom tänkte väl att det var 

mycket toppning. 

 

Angående tränare tycker de intervjuade att det finns framförallt tre egenskaper som en tränare 

ska besitta för att uppfattas som riktigt bra. Dessa är social kompetens (se citat 1), att tränaren 

ska visa ett stort engagemang och vara bra på att peppa och till sist att tränaren ska besitta en 

stor kunskap inom handboll (se citat 2).  

 

Citat 1: Den ska kunna lyssna tycker jag. Alltså att man ska kunna 

prata med personen. Man kanske inte ska kunna prata om allt, 

men själva handbollsbiten. Och att man inte ska få kritik för det 

man säger. 

 

Citat 2: Man ska aldrig kunna lika mycket som tränaren. 

 

Vad som inte uppskattas hos tränare är om han eller hon förklarar för mycket på träningen och 

i så fall gör att det blir ett alldeles för dåligt tempo och flyt på träningen. Man tycker inte 

heller att könet på tränaren spelar någon roll utan det beror på vad för egenskaper individen 

som tränar besitter.  

 

Citat: Asså det finns ju ingen direkt fördel med att kvinnor ska 

träna tjejer eller att män ska träna killar. Det handlar ju mer om 

vad tränaren kan, och kan ge laget liksom, vilka egenskaper den 

har. 

 

5.2.7. Föreningen 

Individerna i kategorin anser att gemenskapen i föreningen är viktig för att föreningen ska 

uppfattas som positiv. Dessutom tycker man att det ska vara jämställt mellan damer och herrar 

inom föreningen.  

 

Citat: Men jag tycker fortfarande att det ska var jämställt. Visst 

om herrarna låg i Elitserien och vi låg i typ division fem eller 
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någonting, så fattar man ju om dom vill satsa mer på herrarna. 

Men jag tycker fortfarande att det ska vara så jämlikt som möjlig 

för att ge alla chansen.  

 

Man tycker ändå att det kan vara okej att satsa mer på något av representationslagen om det är 

tydligt uttalat eller om lagen ligger på väldigt olika nivå.  

 

Citat: Men då får man ju prioritera också. Så länge man kan ge en 

bra förklaring…….Ja precis och vara tydlig med det. Då ska ju 

alla veta det.  

 

Om man väljer att byta förening kommer det att bero på att man flyttar från staden som 

föreningen finns i och det inte går att pendla (se citat). I vissa av fallen kan det också bero på 

att man vill ha en större sportslig utmaning. 

 

Citat: Om jag kanske ska plugga i X (annan stad) så kanske jag 

samtidigt vill spela där……Så länge jag bor i Y (staden) så 

kommer jag ju spela kvar, men sen vet man ju inte vad som händer 

man flyttar. 

 

5.3. Klassisk handbollsstad 

 

Demografin för den intervjuade i liten stad ser i snitt ut på följande sätt. Hon är lite över 17 år 

och har bott i samma stad som föreningen ligger i, i hela livet. Hon har avslutat 

högstadiestudier och har i lite mindre än 50 % av fallen jobb vid sidan av. Hon har spelat 

handboll i strax över 53 % av sitt liv, eller i 9.2 år. Hon började med handboll till stor del tack 

vare familjen, vännerna eller skolan och har i lite under 50 % av fallen deltagit i ett 

distriktslag. Hon bor i villa och föräldrarna bor i nästan alla fall ihop. Hon har representerat 

strax under sex lag/lagkonstellationer i 1.2 föreningar. 
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Vad finns det för olika skäl till att unga tjejer fortsätter med handboll i ungdomsåren? 

 

5.3.1. Sig själv  

I denna kategori låg de intervjuades intresse för handboll på antingen stort eller mellanstort. 

Det innebär att de försöker att läsa och se på så mycket handboll som de kan. De som 

hamnade på mellanstort sade sig däremot mest ha koll på den inhemska handbollen och 

landslagen. 

 

Citat: Asså det blir ju mest när Sverige kollar. Det är ju inte direkt 

så att jag kollar på X (stor svensk klubb för tillfället) när dom 

spelar. Men det är ändå stort så tycker jag 

. 

Det som man tyckte var roligast med handbollen var att det är en lagidrott och att man gör 

saker tillsammans är något som individerna i denna kategori tycker är viktigt. 

 

Citat: Det bästa är att träffa sina lagkamrater, eller gå dit och 

träffas och spela matcher.  

 

Det finns en hel del saker som individerna i kategorin tycker är mindre roligt. Dock kan man 

inte se några tydliga tecken på att något skiljer ur sig från mängden. Några värda att nämnas 

är dock fys- och konditionsträningen, när det går dåligt för varje individ eller laget, skador 

och att handbollen tar mycket tid. 

 

Citat: …det är svårt att hinna med ibland. Asså med skolan.. 

 

Vad de har tyckt varit roligt och vad som har varit mindre roligt har förändrats med åren och 

är inte samma nu som det var när individerna var yngre.  

 

Individerna i denna kategori sysslar inte med någon annan idrott än handboll för tillfället men 

har tidigare gjort det. Anledningen till att de då valde att fortsätta med handboll istället för 

någon av de andra idrotterna var framförallt för att de tyckte sig själva vara bättre på handboll 

än på den andra idrotten i fråga.  
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Citat: Dels var jag bättre på handboll sen vet jag inte… 

 

Målsättningarna för individerna i denna kategori låg på medel eller hög nivå med något fler 

som hade en målsättning som var på medel.  

 

Citat: Det jag vill med min handboll, det är ju inte att jag vill bli 

elitspelare eller nånting. Jag vill bli så bra jag bara kan och 

komma så långt med laget som jag har.  

 

Målsättningarna har ändrats i de flesta fall från det att individerna var små. Då har 

förändringen främst skett på grund av att man blivit äldre och fått mer insikt.  

 

Citat: Jag drömde om annat när jag var liten, jag tänkte nog inte 

på handbollen så….som man gör nu. 

 

Funderat på att sluta har nästan alla individer gjort i denna kategori. Det har främst berott på 

att man tycker att handbollen tar för mycket tid eller för att man tycker att man står still i 

utvecklingen. 

 

Citat: …jag känner nog mycket med tid, att man inte hade tid.  

 

Att de ändå valde att fortsätta de gånger de har tänkt sluta har berott på framförallt tre olika 

saker, att man tycker om handboll alldeles för mycket, att man i så fall skulle sakna laget (se 

citat 1) eller att man då skulle sakna att ha någonting att göra. De anledningar som nämns som 

troliga när de slutar i framtiden är att det tar för mycket tid (se citat 2), att man får en allvarlig 

skada, eller att man tröttnar och får andra intressen. 

 

Citat 1: Asså man saknade ju hela gemenskapen och träningen och 

allt runt omkring och hela laget verkligen. Man kände verkligen 

att man saknade nånting 

 

Citat 2: Ah det är väl främst jobb eller så att man inte har någon 

tid till det. 
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De intervjuade i handbollsstad tycker att det mestadels är positiva saker de får med sig ut i 

vardagen tack vare sitt handbollsspelande. De nämner en rad olika saker som de tycker är 

positiva med handbollen. De saker som sades mest upprepade gånger är att man får med sig 

många vänner från handbollen och således tjänar på det rent socialt (se citat 1), man får en 

bättre hälsa av att träna (se citat 2) och att man får en utbildning som är till stor hjälp i livet 

utanför handbollen. Individerna nämner även några negativa saker som följer med när man 

spelar handboll. Dessa är att det tar mycket tid, att det påverkar skolan och att det kan vara 

svårt att koppla bort handbollen vilket påverkar vardagen negativt.  

 

Citat 1: …sen får man ju väldigt många kontakter inom 

handbollen. 

 

Citat 2: Och sen träning gör ju faktiskt att man själv mår 

bättre. 

 

De viktigaste skälen till att man har fortsatt med handbollen i denna kategori är att man trivts 

så bra i laget och med gemenskapen. Det beror också på att kärleken till handbollen är för stor 

och att man tycker att det är väldigt kul med handboll.  

 

Citat: Asså att det är roligt att spela. När man kanske ska till en 

träning kanske man känner nej jag ska träna men när man väl är 

där så är det hur roligt som helst. 

 

Man har väldigt olika syn på vem i laget man är i denna kategori men de tre egenskaper som 

sticker ut mest är att man är en trivselskapare (se citat 1), att man är pratglad och att man är 

seriös i sitt handbollsspelande. Hur man tror att man blir uppfattad skiljer sig dock något. Här 

framkommer det framförallt att man är snäll och att man är en trivselskapare i större 

utsträckning. Pratglad och seriös (se citat 2) är två roller som fortfarande finns kvar.  

 

Citat 1: …asså försöker prata med alla och är sprallig eller såhär 

försöker skämta lite…..Men jag tror ändå att om det kommer in 



 
 

 44 

någon ny så vill man ju vara social mot den också, man vill ju inte 

precis vara elak. 

 

Citat 2: Men jag är kanske lite mer att jag försöker få bort det 

oseriösa innan match. Man kan ha kul innan men när det väl 

gäller vill jag ha det seriöst. 

 

5.3.2. Familj 

I stort sett alla intervjuade i kategorin har en eller fler familjemedlemmar som på något sätt är 

inblandade i handbollen. Dessa familjemedlemmar lägger även de ner mycket tid på 

handbollen (se citat 1). Intresset för handbollen i familjerna är stort (se citat 2). 

 

Citat 1: Min mamma har spelat, min pappa är ledare här i 

föreningen och min syster spelar. 

 

Citat 2: Vi är alltid nere på alla matcher och det är alltid handboll 

på tv:n och så, så alla är intresserade. 

 

Man upplever även att man får ett stort stöd från familjen till sitt handbollsspelande (se citat 

1), och att ha ett stort stöd från sin familj är något som många i kategorin tycker är mycket 

viktigt (se citat 2).  

 

Citat 1: Mina föräldrar försöker ju köra mig hit för det första. För 

det var ett av… asså det var ju det som var det negativa när jag 

skulle börja här att jag skulle vara tvungen att antingen ta bussen 

men den tar så lång tid och den går inte alltid så de har fått 

skjutsa mig och det har funkat än så länge i alla fall. 

 

Citat 2: Att dom är inblandade över huvudtaget är nog jätteviktigt. 

För man vill ju att dom ska komma och kolla……Även fast man 

ska orka med allting, för det blir ju väldigt mycket tid och känslor. 

Det är ju väldigt mycket känslor inblandade. Jag tror det behövs 

för att man ska orka med allting. 
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Sedan tycker några av individerna att man hade klarat sig utan ett stort stöd men att det 

underlättar att känna stöd hemifrån.  

 

Citat: Vill man bara tillräckligt så klarar man det alltid. Men det 

är klart att det underlättar med familjen. 

 

5.3.3. Vänner 

De flesta individerna i kategorin har fler vänner utanför handbollen än i handbollen. Men de 

tycker ändå att dessa vänner är förstående till deras handbollsspelande. 

 

Citat: Det är väl klart att de tycker att det är tråkigt men jag har 

aldrig upplevt det så att någon ska ha blivit sur.  

 

Många har eller har haft någon eller några av sina närmsta vänner inom handbollen. De som 

har haft nära vänner som slutat uppfattade det inte som ett jättestort problem när vännerna 

lade av.  

 

Citat: …det tär lite på relationen såhär att det blir sån skillnad. 

Men man får det att funka. 

 

5.3.4. Skola 

Individerna i kategorin tycker inte att de har mycket fritid utanför handbollen och skola eller 

jobb. I stort sett alla de tillfrågade har vid något tillfälle missat en träning för att plugga eller 

göra något annat som har med skolan eller jobbet att göra. Det är dock ingen som har missat 

match på grund av detta.   

 

Citat: Ja någon gång men bara träning. Men det har inte hänt 

ofta. 

 

5.3.5. Laget 

Det enskilt bästa med laget som individerna spelar i är att det är en bra gemenskap och att 

man trivs rent socialt. Det mest negativa som kan uppstå med ett lag är således att det inte 



 
 

 46 

funkar rent socialt och att det finns grupperingar inom laget. Samtliga 17 individer i kategorin 

tycker att det är viktigt med trivsel i laget för att man ska trivas med och tycka att ens 

handbollsspelande är kul. 

 

Citat: Trivseln är allt, trivseln är jätteviktig…Är inte trivseln bra 

så vill man ju inte spela där. Då har man ju ingen motivation till 

att gå dit. 

 

Man kan inte heller tänka sig att spela i ett lag där trivseln är dålig. För att förbättra trivseln i 

ett lag där det behövs tycker man att aktiviteter utanför är det bästa. Men man tycker även att 

det är viktigt att det är ett öppet och ärligt klimat i laget. 

 

Citat: Sen tror jag med kanske lite att man säger till varandra mer. 

Asså man kan ju slänga ur sig nån dum kommentar nån gång och 

då är det bra om laget verkligen kan säga till då för det drar ner 

ganska mycket om nån säger nånting. Antingen att tränaren eller 

nån som hör vågar säga till. 

 

5.3.6. Tränarna 

Toppning är ett ämne som engagerar samtliga individer i intressanta diskussioner. Det 

framkommer att man var med om det själv för första gången i 13-14 års ålder. Som sagt finns 

det många intressanta åsikter och här är en av dem.  

 

Citat: Alltså det beror ju lite på. Om man är bra och man vet om 

att man är med bland de toppade så tycker man ju att de ska börja 

toppa så fort som möjligt. Men sen om man säger som för de 

andra så om man inte får spela när man toppar så då tycker man 

ju inte att det är roligt och då tappar man ju på det…… Men vi 

hade ju det såhär att vi toppade inte alls så dom som var bra 

tyckte det var skittråkigt eftersom vi vann ju ingenting. Så vi bara 

förlorade och gick tillbaka och tillbaka, så vi gick ju åt fel håll. 

Och sen så splittrades allting och alla bara slutade. Så man ska ju 
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inte börja för sent men samtidigt inte för tidigt…… Men det finns 

nog inget rätt svar på den frågan tror jag. Men vi har överlevt. 

 

På frågan om vilka egenskaper som är viktigast hos tränaren är samtliga individer överens om 

tre olika egenskaper. Dessa är: att man ska ha social kompetens, man ska visa ett stort 

engagemang och vara bra på att peppa (se citat) och man ska besitta en stor kunskap om 

handboll. I övrigt tycker man att det inte spelar någon roll vilket kön tränaren har utan det 

viktiga är vilka egenskaper varje individ har.  

 

Citat: Men med andra så märker man verkligen att dom tycker att 

det är kul att komma dit och träna. Och då smittar ju det av sig på 

laget lite grann. 

 

Man tycker även att man inte ska ha samma tränare för länge för att man då kan ha lärt sig allt 

tränaren har att lära ut 

  

Citat: Ja, man måste byta innan det blir försent också. Som 

herrarna tillexempel, dom bytte ju alldeles försent… … Men jag 

skulle ju inte vilja bli av med henne för hon har ju byggt på 

någonting bra... då vill man ha kvar det...fast lägga på ett lager 

till. Eller nått. 

 

5.3.7. Föreningen 

Vad föreningen ska tänka på för att man som individ i denna kategori ska uppfatta den som 

positiv är en hel del saker. Man är i kategorin helt överens om att det är viktigt att det är 

jämställt mellan dam- och herrsidan. 

 

Citat: Det bästa med klubben är ändå att dom börjat satsa mer på 

damhandboll nu och vill att damhandbollen ska träda fram och att 

inte det bara är herrhandbollen som gör det och det ska vara det 

enda stora i X (staden). 
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Vidare tycker man att det är viktigt att det är en gemenskap genom hela föreningen. Man vill 

även att man ska satsa på samtliga lag och inte bara satsa på att representationslaget ska bli 

bra.  

 

Citat: Damlaget får men. Dom borde tänka lite mer på hur dom 

satsar. För det kommer ju underifrån nu med som ska upp. Inte 

bara tänka på den högre sektionen. 

 

Om man i framtiden väljer att byta förening kommer det framförallt att bero på antingen att 

man söker en större sportslig utmaning (se citat), eller att man av någon anledning flyttar från 

staden och då söker sig till en annan förening.  

 

Citat: Men sen tror jag att det… anledningen till att man vill byta 

klubb är att man vill till än högre nivå än man spelar här. 

 

5.4. Inte klassisk handbollsstad 

 

Demografin för den intervjuade i inte klassisk handbollsstad ser i snitt ut på följande sätt. Hon 

är 17 år och har bott i samma stad som föreningen ligger i, i hela livet. Hon har avslutat 

högstadiestudier och har i lite över 50 % av fallen jobb vid sidan av. Hon har spelat handboll i 

strax över 54 % av sitt liv, eller i 9.2 år. Hon började med handboll till stor del tack vare 

familjen och har i lite under 50 % av fallen deltagit i ett distriktslag. Hon bor oftast i villa och 

om föräldrarna bor ihop eller isär finns det inga tydliga skillnader på. Hon har representerat 

fyra lag/lagkonstellationer i 1.5 föreningar. 

 

Vad finns det för olika skäl till att unga tjejer fortsätter med handboll i ungdomsåren? 

 

5.4.1. Sig själv 

Individens intresse för idrotten handboll var högt i denna kategori. Intresset var antingen stort 

eller mellanstort. Där intresset var stort ansåg sig individerna att de såg och läste mycket om 

handboll på sin fritid eller att den gick på handbollsgymnasium, kort och gott, lade ner mycket 

av sin tid på handbollen utanför den vardagliga träningen.  
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Citat: Jag skulle väl säga att mitt handbollsintresse är ganska 

stort. Får du chansen så tittar du på handboll och det är för att 

man har ett intresse och för att man vill lära sig. Sen så är det 

klart att man intresserar sig för lag runt omkring och serietabeller 

och så. Och jag går på ett handbollsgymnasie, så handbollen är 

en väldigt stor sak i mitt liv. 

 

Att individen hade ett mellanstort intresse kunde till exempel vara att den varje gång ett av 

landslagen spelade såg denna match, alltså att de utanför sitt eget handbollsspelande och 

föreningens endast följde landslagen. 

 

Det som ansågs vara roligast med handbollen var att den är en lagidrott och att man får göra 

saker tillsammans med andra (se citat 1). Hur det gick eller går för laget har också en stor 

betydelse för att man ska uppfatta idrotten som positiv eller att den ska vara rolig (se citat 2).  

 

Citat 1: Jag tycker också det här med att man har en gemensamhet 

och gör saker som en grupp och där alla strävar mot en 

gemensam grej….man jobbar tillsammans mot ett mål. Och 

självklart vänner och att man kommer hit och får den här sociala 

biten också. 

 

Citat 2: Själva sporten är ju rolig, att få göra mål och dela glädjen 

med andra samtidigt. 

 

I denna kategori så uppfattar individerna att det inte går att syssla med någon annan idrott vid 

sidan av handbollen, då handbollen tar upp en så stor del av fritiden redan.  

 

Citat: Nej, det finns ingen tid till det……. Det går ju inte att träna 

någonting annat om man redan tränar tre gånger i veckan. 

 

Till största delen har individerna vid något tillfälle i sina liv idrottat med mer än bara 

handbollen, men då valt att sluta med denna idrott på grund av att framförallt det sociala i 

handbollen varit bättre och att kärleken till handbollen varit större.  
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Citat: När man är liten så tycker jag att det ännu mer är för det 

sociala….du gick där du hade vänner, så tyckte jag i alla fall. Jag 

provade på lite olika, men tyckte inte mina vänner att det va roligt 

så tyckte inte jag heller att det var roligt. Det var inte så att jag 

stannade kvar med en grupp som jag inte riktigt kände. Sen kan 

jag ju också hålla med om att man fortsatte med det som 

intresserade en, men jag tycker att det sociala var viktigare. 

 

Individernas mål med sitt handbollsspelande har förändrats i och med att blivit äldre och fått 

nya perspektiv på livet. Men förändringen har skett i två olika riktningar. Antingen att 

målsättningen har sänkts (se citat 1), eller att den har höjts när man insett att man kan bli 

väldigt bra inom idrotten (se citat 2).  

 

Citat 1: Landslaget har ju alltid varit ett mål men man har ju sett 

att det inte riktigt är realistiskt. Detta har ju gjort att man har 

dragit ner det lite. Först kanske man drog ner det till att spela i 

Elitserien, men nu kanske det är mer så att man vill komma med i 

A-laget. Men när man var liten så var det ju såhär att, jag SKA 

spela i landslaget, jag måste, typ. Men sen blev det ju inte 

realistiskt och så. 

 

Citat 2: ….jag bara spelade och hade liksom inga mål med det. 

Men ju äldre man blir så ändras det ju. 

 

Alla individerna har vid något skede i livet funderat över att sluta och de största orsakerna har 

framförallt varit skador/motgångar, att handbollen har tagit för mycket tid och att individerna 

har velat haft tid till annat.  

 

Citat: Man har väl haft såna perioder i sitt liv när allt är 

kalabalik. 
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Individerna har dock inte valt att sluta då kärleken till handbollen varit allt för stor och att 

man också skulle sakna den gemenskap som idrotten ger.  

 

Citat: Men man vill väl inte riktigt sluta när man spelat i ett lag i 

13 år…..Nej det blir så, man är lite hemmakär…..Jag har väl 

redan slutat för ett tag sen men kom tillbaka igen när jag saknade 

det för mycket. 

 

I framtiden tror individerna att de kommer att sluta på grund av att jobb eller att studier tar för 

mycket tid, eller att man måste flytta för att kunna göra detta. Men också för att man tappar 

intresse och motivation för själva idrotten.  

 

Citat: Och om man helt enkelt inte tycker att det är roligt längre 

och att man inte känner sig motiverad längre att gå på 

träningarna och så. 

 

Individerna uppfattar sitt idrottande inom handbollen som mestadels positivt, här framkom 

bland annat att man från handbollen tar med sig fördelaktiga lärdomar in i vardagen och att 

man utvecklas socialt inom handbollen.  

 

Citat: Det har man ju sett ofta, asså ute i skolan eller så. Att 

man…kanske är mycket bättre på att…samarbeta, leda lite osså 

kanske….Jag skulle också vilja säga det här med att kunna 

fungera i en grupp. Om det gäller i en vänskapsgrupp eller i ett 

arbete…eller i ett grupparbete eller såhär. 

 

Det enda direkt negativa som framkom var att individerna ibland kunde känna att handbollen 

tog lite för mycket tid (se citat 1). Men här framkom det även att de oftast hinner med de 

viktiga på sin fritid om de bara planerar (se citat 2).  

 

Citat 1: Samtidigt som handbollen ger mig en grej så går jag ju 

miste om en annan givande grej i mitt liv. Till exempel vänner och 

sånt.  
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Citat 2: För det här med tiden och så det går ju alltid att lösa. 

Man kan få dygnet att ha 27 timmar om man bara vill. 

 

Viktigaste skälen till att individerna fortfarande spelar handboll är att de får motivation av att 

ständigt utvecklas och det sociala/gemenskapen i laget/lagen, alltså att tillsammans med andra 

kämpa mot ett gemensamt mål känns så inspirerande.  

 

Citat: Man vill ju se lite hur långt man kan komma. Asså 

utmaningen så. För slutar man nu så kanske man tror sen att man 

hade kunnat bli mycket bättre. Så det är ju mycket det som man 

kämpar för att se…….Nej, det är väl det att man vill pressa sig så 

långt man kan. Men samtidigt känns det som att jag inte hade 

kunnat sluta på handboll nu. För då känns det som att jag hade 

gått miste om något i mitt liv då. Jag kan inte se min vardag utan 

att träna handboll… 

 

Individerna upplever sig oftast som sociala personer som har lätt för att prata med andra (se 

citat 1). De upplever sig även uppfattas så av andra, dock så tillkommer det en parameter som 

de själva inte tar upp och det är vinnarskallen (se citat 2).  

 

Citat 1: Det är svårt att avgöra om man beter sig annorlunda här 

jämfört med hemma….men hemma är jag nog ganska så social. 

Tycker om att prata och lyssna och så….. Asså, jag kan säga att 

jag tror jag tar ganska mycket plats. Asså jag pratar ganska 

mycket och försöker typ skoja till det.  

 

Citat 2: Men jag vet inte, jag menar är det match så är det match 

liksom och då är det inte nått annat jag fokuserar på. 
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5.4.2. Familj 

Individerna hade nästan alla familjer som vid sidan av sin egen dotters/systers idrottande lade 

ner mycket tid på handbollen (se citat 1). I stort sett så ansåg alla individerna att deras familjer 

hade ett stort intresse för idrotten handboll (se citat 2). 

 

Citat 1: Min mamma och låtsaspappa är högt engagerade i 

klubben. Min riktiga pappa har spelat i hela sitt liv fast han är 

skadad nu och alla mina tre syskon spelar.  

 

Citat 2: Min mamma har spelat på landslagsnivå så det har alltid 

varit prio ett att spela handboll. Min lillebror spelar och min 

pappa är bara allmänt intresserad av handboll för det är typ det 

enda vi snackar om hemma.  

 

De aktiva ansåg sig även känna ett stort stöd till sitt handbollsspelande från sina familjer (se 

citat 1). Detta stöd ansåg de aktiva även som viktigt (se citat 2).  

 

Citat 1: … min mamma märker på mig att jag tycker att det är kul 

och så länge jag trivs och hon vet att det är någonting jag vill 

hålla på med så gör hon allt för att jag ska fortsätta. ….eftersom 

det är en så stor del av ens liv så blir det ju viktigt för dom 

också….. De skjutsar, lagar mat och fixar allt där hemma. Du 

behöver bara tänka på handbollen och skolan.  

 

Citat 2: Asså hade ens familj varit helt ointresserade av handboll 

och skitit i om man spelade eller inte så hade man tyckt att det var 

tråkigt. Det hade också varit lättare att säga att, näh nu skiter jag 

i det här….. En del av inställningen till sporten får man ju 

hemifrån. 

 

5.4.3. Vänner 

Samtliga individer uppfattar att det sociala utanför handbollen blir lidande då de lägger ner 

väldigt mycket tid på sin idrott.  
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Citat: Det är det som är så svårt, även om man är ledig lördag 

kväll om man har match söndag morgon. Då har man valet, 

antingen gå och lägga sig tidigt och vara bra på matchen eller 

tvärtom och då blir det ofta att handbollen går före. Det sociala 

livet blir lidande, det utanför handbollen……Det blir en 

prioritering man får ju det sociala i handbollen också.  

 

Samtliga individer upplever det sociala livet utanför som stundtals jobbigt, men i längden så 

prioriterar de ändå handbollen. Detta för att de anser sig få ut mer positiva fördelar från 

handbollen.  

 

Citat: Det var mer för några år sen, då kunde typ folk komma och 

säga, men du är ju aldrig ute och så. Du spelar bara handboll på 

helgerna. Men det är ju sjukt mycket roligare än att typ ha en 

fjortisfylla..…. Men samtidigt så…de riktiga vännerna accepterar 

ju det. Det är ju verkligen inte så att man inte har några vänner 

utanför handbollen. 

 

De flesta individerna har eller har någon gång haft sina närmaste vänner inom handbollen. De 

som hade haft sina närmaste vänner inom handbollen upplevde det inte som något stort 

problem när de sen slutade. De flesta vännerna slutade på grund av att de tappat intresse för 

handbollen på olika sätt.  

 

Citat: Ibland blir det för mycket liksom och då hinner man inte 

längta efter det och då försvinner det roliga med det.  

 

5.4.4. Skolan 

Nästan alla individerna upplever att de inte har någon direkt fritid utanför skolan och sitt eget 

handbollsspelande. Men många av dem förknippar ändå handbollen med sin fritid så det 

upplevs inte direkt som något problem.  
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Citat: Men sen så ägnar ju jag min fritid åt handboll. Asså jag 

förknippar lite min fritid med handboll….så dom går lite hand i 

hand för mig.  

 

I stort sett alla hade vid något tillfälle missat en träning eller liknande för att arbeta med saker 

som hade med antingen skolan eller jobbet att göra. Men detta hände inte ofta, då de flesta 

prioriterar sitt handbollsspelande högt.  

 

Citat: Vi har ju till och med valt att gå en fyra årig linje för att 

hinna med handboll och studier.  

 

5.4.5. Laget 

Nästan alla individerna anser att det är tränaren som ska bestämma vad som är en giltig 

anledning till att missa träningen.  

 

Citat: Det är väl mer tränaren som bestämmer vad som är giltigt 

eller ej. För det är honom man går till…. Nej, det känns som att 

vissa hade kanske hittat hundra grejer att göra och ska man få det 

att funka som ett lag så behöver ju alla vara där ofta. För att man 

ska kunna fungera som ett lag och höja sig som ett lag. Så därför 

tycker jag att det är okej att ledaren bestämmer. 

 

17 av 17 intervjuade inom denna kategori upplever det sociala som det enskilt viktigaste.  

 

Citat: Det är typ det viktigaste…… Trivs man inte så blir det 

automatiskt att man inte tycker att handboll är kul….eller trivs 

man inte…så trivs man inte med handbollen heller…… Ja, har 

man inte det sociala så tröttnar man ju helt klart, för att man inte 

känner någon motivation.  

 

När man kommer in ny i ett lag så är det viktigt att individen upplever att den får vara sig 

själv och att den slipper hoppa mellan olika roller i olika lag för att trivas.  
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Citat: Så är det lite …… när man ska komma upp…… och då ska 

man liksom vara lite såhär……Rädd för att sticka ut liksom……. 

Sen så kommer man dit och dom är liksom större och starkare och 

det var svårt att pendla. Jag hade svårt att pendla.  

 

De flesta anser att de aldrig skulle kunna spela i ett lag där det är dålig trivsel, vissa har även 

bytt förening på grund av detta.  

 

Citat: Jag tycker att man fick testa på det i distriktslaget och när 

man inte trivdes var det inget kul.  

 

Samtliga intervjuade anser även att aktiviteter utanför själva handbollen, med laget, höjer 

stämningen i det samma.  

 

Citat: Att man tar tid, asså utanför själva träningen och gör nått 

tillsammans, nånting som inte ens har med träning att göra. Att 

man går och sover över nånstans eller att man gör olika övningar 

och sånt. Så man är typ blandade lag eller så med såna man inte 

är med annars på träning. 

 

5.4.6. Tränarna 

Större delen av de intervjuade har någon gång upplevt någon form av toppning och i samtliga 

fall märkte de av detta i 11 till 14 års ålder. Det framkommer inte några tydliga gemensamma 

svar inom ämnet toppning, utan det råder skilda meningar bland de intervjuade.  

 

Citat: Det är olika från lag till lag tror jag, för vissa lag behöver 

du inte göra det men med vissa lag måste du börja med det tidigt. 

 

Egenskaper som en tränare bör ha för att de aktiva ska uppleva handbollen som positiv är 

framförallt att tränaren besitter en stor social kompetens (se citat 1), har ett stort 

engagemang/är bra på att peppa (se citat 2) samt har stor kunskap inom området handboll med 

allt vad det innebär (se citat 3).  
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Citat 1: Man ska ha respekt för sin tränare men sen ändå känna 

att man vågar skämta med den….. 

 

Citat 2: Men sen också om vår tränare kommer och vi har SM och 

hon kommer där direkt från krogen och inte har sovit någonting 

och är helt slut och kommer typ med en Coca-Cola eller någonting 

och vi sitter där och är jättetaggade och hon är inte alls taggad, 

då drar ju det ner oss 

 

Citat 3: Kunskap hade jag nog mest sagt, för ibland känns det som 

att jag som spelare har mer kunskap än min tränare. Så tycker jag 

att det aldrig ska vara. 

 

Tränaren skall även få ett bra flyt i träningen och inte förklara för mycket.  

 

Citat: Går man in på en träning är man ju inte jättesugen på att 

bara lyssna på nånting då vill man ju bara köra. 

 

Samtliga intervjuade anser att det inte spelar någon roll om tränaren är en kille eller tjej utan 

att det mer beror på de personliga egenskaperna som hon/han besitter.  

 

Citat: Nej det är nog väldigt beroende på personen. 

 

5.4.7. Föreningen 

Samtliga individer anser att det ska råda en bra stämning inom föreningen, alltså att 

gemenskapen ska vara bra genom alla lagen, för att den ska uppfattas som positiv. 

 

Citat: Men asså det är en rolig, alla gläds, alla kollar i stort sett 

på alla matcher. Det är ju nästan alla ungdomslag som kommer 

och kollar.  

 

Föreningen ska även vara jämställd i sin satsning mellan herrar och damer beroende på vilken 

nivå och vilken satsning representationslagen har ambitioner till.  
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Citat: Men om vi säger att det skulle vara en förening där det är 

både killar och tjejer och vårat dam A-lag skulle gå jättebra och 

de spelar i Elitserien medans vårt herr A-lag kanske bara spelar i 

division två……Ja, jag känner att visst ska man satsa på dem, men 

i det här fallet då så måste herrarna fortfarande få samma 

möjlighet att kunna lyfta sig. 

 

De flesta av de intervjuade skulle kunna tänka sig att byta förening, då främst för att få en 

större sportslig utmaning.  

 

Citat: Vill man satsa på mer då blir det ju så. 

 

5.5. Sammanfattande resultat 

 

5.5.1. Likheter 

De genomgående likheterna genom samtliga kategorier kommer att presenteras här. 

 

Vad finns det för olika skäl till att unga tjejer fortsätter med handboll i ungdomsåren? 

 

Sig Själv 

Samtliga intervjuade anser att det roligaste med handbollen är att det är en lagidrott, alltså att 

tillsammans med andra sträva mot ett gemensamt mål och uppleva saker som en grupp. 

Viktigaste skälet till att individerna fortfarande spelar enligt sig själva är att de trivs med 

gemenskapen som finns i laget. Alla har dock funderat på att sluta, men valt att inte göra det 

för att kärleken till handbollen varit för stor. Man uppfattar handbollen som mestadels positiv 

och de företeelser som de angav som mest positiva var den sociala gemenskapen och den 

utbildning som de känner att de får genom idrotten. 

 

Familj 

Samtliga intervjuade uppger att deras familjer alla är involverade, intresserade och lägger ner 

mycket tid på handboll vid sidan av de intervjuade. Man uppfattar också att man hade ett stort 

stöd hemifrån. 
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Vänner 

De flesta intervjuade anser att de har de flesta av sina vänner utanför handbollen. De säger 

också att dessa vänner är förstående till varför de själva tränar och lägger ner den tiden som de 

gör. Alla har eller har någon gång haft sina närmaste vänner inom handbollen, och om deras 

närmaste vänner har slutat så har de ändå inte uppfattat det som något direkt jobbigt. 

 

Laget 

Det bästa med de intervjuades lag är enligt individerna själva gemenskapen och allt som den 

ger. De anser också att det är väldigt viktigt med trivsel i laget för att de ska trivas med sitt 

handbollsspelande. De skulle inte kunna tänka sig att spela i ett lag där trivseln var dålig. För 

att kunna höja trivseln i laget, är det aktiviteter utanför handbollen tillsammans med laget som 

de intervjuade anser ger bäst resultat. 

 

Tränaren 

Egenskaper som tränaren ska besitta enligt de intervjuade är att den ska vara engagerad, 

inneha en stor kunskap i ämnet handboll, med allt vad det betyder, samt vara socialt 

kompetent. 

 

Föreningen 

Enligt de intervjuade ska vara en stor känsla av gemenskap som omger föreningen för att den 

ska uppfattas som positiv. 

 

5.5.2. Skillnader 

Har stadens storlek eller handbollsintresset i den någon betydelse när man väljer att fortsätta 

med handboll? 

 

De skillnader som upptäckts mellan de föreningar från stora städer, jämfört med de från liten 

stad är följande. 

 

Sig själv 

Man har generellt sett en högre målsättning med sitt handbollsspelande när man bor i en stor 

stad, samt att man känner en större kärlek till handbollen. Man uppfattar också sig mer som en 

vinnarskalle och mer seriös än vad de som bor i en liten stad gör. 
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I liten stad så tror de intervjuade att de kommer att sluta med handbollen på grund av att tiden 

inte räcker till för att man prioriterar familj och jobb mer. De från stora städer tror däremot att 

de kommer att sluta för att de får en skada som antingen är för krävande att komma tillbaka 

ifrån eller att den permanent sätter stopp för karriären. 

 

Familj 

Det kom fram i intervjuerna med individerna från stor stad att man generellt sett uppfattar sina 

familjers stöttande som mer vikigt än vad de individer som intervjuades från liten stad gjorde. 

 

Laget 

Det kommer vid intervjuerna med stor stad fram att det finns fler sätt att höja trivseln på i 

laget än enbart aktiviteter utanför handbollen som de från liten stad nämner som enda sätt. Det 

som de intervjuade i stora städer nämner som viktigt är att det är ett öppet klimat i laget där 

alla vågar vädra sina åsikter. Detta kan man exempelvis göra genom att ha ett lagråd där alla 

kan framföra sina åsikter och sen har lagrådet i uppgift att framföra dessa till resten av laget. 

 

Tränaren 

Det kommer i kategorin stora städer, mer än i små städer, fram att det är viktigt för tränaren 

att veta när den har varit för länge i samma lag. Alltså när den inte längre har något nytt att 

lära ut till sina adepter. 

 

Föreningen 

I de stora städerna så kommer det fram att det är viktigt för föreningen att inte enbart tänka på 

sina representationslag utan att det också ska finnas en satsning på de yngre åldrarna. Detta 

nämns under intervjuerna i små städer. 

 

De som kommer från en liten stad framför att de kan tänka sig att byta förening för att de 

kommer att flytta från staden i en större utsträckning än de från stor stad. 

 

De skillnader som upptäckts mellan föreningar från de klassiska handbollsstäderna, jämfört 

med de från inte klassiska handbollsstäder är följande. 
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Sig själv 

Varför man i klassiska handbollsstäder valt bort de andra idrotterna till förmån för handbolen, 

är främst på grund av att man känt sig bättre på handboll, medan de från inte klassiska 

handbollsstäder nämner anledningar som det sociala. En av de viktigare orsakerna till varför 

man som individ valt att fortsätta med sitt handbollsspelande i klassisk handbollsstad är att 

man hyser en större kärlek till själva handbollen, än vad man gör i inte klassisk handbollsstad. 

Man anser sig själv vara mer seriös i sitt handbollsspelande i en klassisk handbollsstad än vad 

man i inte handbollsstad gör. Man har också i klassiska handbollsstäder funderat på att sluta 

för att man känt att man stått still i den egna utvecklingen, till skillnad från skador som nämns 

för de individerna från inte klassiska handbollsstäder. Man tror i framtiden i inte klassisk 

handbollsstad att man kommer att sluta på grund av att man flyttar eller att man får ett jobb 

som kommer att ta för mycket tid, vilket inte nämns i klassisk handbollstad. 

 

Vänner 

I inte klassisk handbollsstad uppfattar man det som jobbigare att missa saker som sker utanför 

handbollen, detta nämns inte alls bland individerna i de klassiska handbollsstäderna. 

 

Laget 

Det kommer vid intervjuerna med klassisk handbollsstad fram att det finns fler sätt att höja 

trivseln på i laget än enbart aktiviteter utanför handbollen som de från inte klassisk 

handbollsstad nämner som enda sätt. Det som intervjuade i klassiska handbollsstäder nämner 

som viktigt är att det är ett öppet klimat i laget där alla vågar vädra sina åsikter. Det är också 

viktigt att man vågar säga till en lagkamrat som i den sociala gemenskapen beter sig på ett 

inkorrekt sätt. Man vill också i klassisk handbollsstad, mer än i inte klassisk handbollsstad 

diskutera vad som är giltiga skäl till att inte dyka upp på träning eller match inom laget. 

 

Tränaren 

Det kommer i kategorin klassiska handbollsstäder, mer än i inte klassiska handbollsstäder, 

fram att det är viktigt för tränaren att veta när den har varit för länge i samma lag. Alltså när 

den inte längre har något nytt att lära ut till sina adepter. 
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Föreningen 

I de klassiska handbollsstäderna kommer det fram att det är viktigt för föreningen att inte 

enbart tänka på sina representationslag utan att det också ska finnas en satsning på de yngre 

åldrarna. Det kommer även fram att de i klassisk handbollsstad kan tänka sig att byta förening 

på grund av att de av olika anledningar väljer att flytta från staden. Detta nämns inte märkbart 

i inte klassisk handbollsstad. 
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6. Analys & Diskussion 

 

 

6.1. Analys stor stad 

 

6.1.1. Sig själv 

Den enda av Schelins (1985) närheter som tydlig går att koppling till, som skulle ha någon 

betydelse för att individen i denna kategori skulle börja med idrotten handboll var den 

personella. Detta då det främst var vänner och familj som nämndes som orsaker till varför 

man började med handbollen. 

 

Enligt Sarrazin & Vallerand m.fl. (2001) så visade de tjejer som stannat kvar inom handbollen 

en mycket större vilja att lära, att uppnå och att uppleva handboll än spelare som hade lagt av. 

Det framkommer i denna studie att de som intervjuats har haft ett stort intresse av idrotten 

handboll som går utöver det egna tränandet och lagets framgång. Det kommer även fram att 

man vill se hur bra man kan bli och hur mycket man som individ kan utvecklas. 

 

Engström & Thedin Jakobsson (2008) och Sörlin (2004) skriver om att den egna utvecklingen 

var betydande för ett fortsatt idrottande. Detta framkommer inte i denna kategori som någon 

tydlig motivationsfaktor. Det finns även likheter och skillnader med det Sörlin (2004) skriver 

om att motiven till fortsatt idrottande gått från de mer sociala till att känna en idrottslig 

utveckling. I studien visar det sig också att det kan gå åt den motsatta riktningen. Dock finns 

det inte någon tydlig bild av att det även är prestationskrav som gjort så att de aktiva fortsatt. 

 

Precis som Antonovsky (1991) skriver om det salutogena perspektivet, så visar även denna 

studie att individerna känner en hög grad av meningsfullhet, alltså att de får ut flera positiva 

saker från sitt idrottande än negativa. 

 

Andersen (2005) m.fl. skriver om att utmaningar i olika former är viktigt för individen, detta 

framkommer inte som något tydligt svar under denna kategori. 
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Studien påvisar likheter med det som Engström & Thedin Jakobsson (2008) beskriver som 

”tomhet” och att idrotten har blivit en livsstil för de intervjuade. 

 

Till skillnad från vad Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver om att man som aktiv vill 

vara med i bestämmandet, att det är en härlig känsla när allt stämmer och att det är en härlig 

känsla när man är utpumpad efter träning, så påvisar inte denna studie några sådana tendenser. 

Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver även om att idrotten kan vara som en 

avkoppling från vardagen och att det uppfattas som positivt. Inte heller detta har framkommit 

som någon viktig del till att de intervjuade fortfarande håller på med handboll. 

 

6.1.2. Familj 

Andersen (2005) och Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver precis som 

empiriinsamling i denna studie visar, att det är viktigt med stöttande föräldrar. 

 

6.1.3. Laget 

Andersen (2005) m.fl. tar upp att spelarna som var kvar inom idrotten upplevde sig mer 

relaterade till sitt lag än vad spelare som lagt av gjorde. Alltså att känna en form av 

gemenskap med den övriga gruppen. Detta konstateras även i denna studie, som visar att det 

sociala är extremt viktigt och att trivseln är vital i frågan om att fortsätta. 

 

6.1.4. Tränarna 

Ames (1992) och Guillet & Sarrazin (1999) tar upp att tränaren skapar ett klimat som kan 

påverka atleternas självbestämda motivation. Det är även något som påvisas i denna studie, då 

individerna i denna kategori nämner följande egenskaper för att de ska tycka att en tränare är 

bra: social kompetens, visa stort engagemang och ha en stor kunskap om handboll. 

 

Vallerand (1997) pratar om att en stödjande ledarstil ökar den självbestämda motivationen. 

Detta kan likställas med den sociala kompetens som de intervjuade pratade om och som de 

ansåg som en positiv egenskap hos tränaren. 

 

I motsats till vad Bandura (1997) och Sarrazin & Vallerand m.fl. (2001) skriver om att 

tränaren ska vara mer uppgiftsinriktad än resultatinriktad, så framkommer inte några sådana 

tendenser om att det skulle vara av stor betydelse i denna studie. 
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Det Engström & Thedin Jakobsson (2008) tar upp angående träningsmängd för de aktiva och 

att det skulle vara av betydelse, kan även konstareas i denna studie. De intervjuade tar upp 

tiden som en av de största negativa aspekterna med sitt idrottande. 

 

Att tränaren besitter social kompetens är något som både denna studie och tidigare studier 

(Barnett, Smith & Smoll 1992, m.fl.) tar upp som en viktig egenskap hos tränaren för att de 

aktiva ska trivas med den samme. 

 

6.1.5. Föreningen 

Något som var viktigt för de intervjuade i denna studie var att känna gemenskap inom hela 

föreningen. Detta är även något Sörlin (2004) tar upp i sin egen studie som viktigt. Däremot 

finns i denna studie inte några empiriska belägg för att styrka det Sörlin skriver om att det ska 

finnas förebilder att ha inom den egna föreningen. 

 

6.2. Analys av liten stad 

 

6.2.1. Sig själv 

Den enda av Schelins (1985) närheter som tydlig går att koppling till, som skulle ha någon 

betydelse för att individen i denna kategori skulle börja med idrotten handboll var den 

personella. Detta då det främst var vänner, skola och familj som nämndes som orsaker till 

varför man började med handbollen. 

 

Enligt Sarrazin & Vallerand m.fl. (2001) så visade de tjejer som stannat kvar inom handbollen 

en mycket större vilja att lära, att uppnå och att uppleva handboll än spelare som hade lagt av. 

Det framkommer i denna studie att de som intervjuats har haft ett stort intresse av idrotten 

handboll som går utöver det egna tränandet och lagets framgång. Däremot framkommer inte 

någon tydlig tendens till att individerna i denna kategori skulle ha någon större vilja att uppnå 

något specifikt mål eller vilja lära sig mer än andra. 

 

Engström & Thedin Jakobsson (2008) och Sörlin (2004) skriver om att den egna utvecklingen 

var betydande för ett fortsatt idrottande. Detta framkommer inte i denna kategori som någon 

tydlig motivationsfaktor. Det finns dock likheter och skillnader med det Sörlin (2004) skriver 
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om att motiven till fortsatt idrottande gått från de mer sociala till att känna en idrottslig 

utveckling. I studien visar det sig också att det kan gå åt den motsatta riktningen. Dock finns 

det inte någon tydlig bild av att det även är prestationskrav som gjort så att de aktiva fortsatt. 

 

Precis som Antonovsky (1991) skriver om det salutogena perspektivet, så visar även denna 

studie att individerna känner en hög grad av meningsfullhet, alltså att de får ut flera positiva 

saker från sitt idrottande än negativa. 

 

Andersen (2005) m.fl. skriver om att utmaningar i olika former är viktigt för individen. Detta 

nämns även i denna studie, det finns dock inte tillräckligt med gemensamma svar i denna 

kategori för att det ska kunna sägas vara en tydlig likhet. 

 

I studien framkommer det inte likheter med det som Engström & Thedin Jakobsson (2008) 

beskriver som ”tomhet” och att idrotten har blivit en livsstil för de intervjuade. 

 

Till skillnad från vad Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver om att man som aktiv vill 

vara med i bestämmandet, att det är en härlig känsla när allt stämmer och att det är en härlig 

känsla när man är utpumpad efter träning, så påvisar inte denna studie några sådana tendenser. 

Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver även om att idrotten kan vara som en 

avkoppling från vardagen och att det uppfattas som positivt. Inte heller detta har framkommit 

som någon viktig del till att de intervjuade fortfarande håller på med handboll. 

 

6.2.2. Familj 

Andersen (2005) och Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver precis som 

empiriinsamling i denna studie visar, att det är viktigt med stöttande föräldrar. 

 

6.2.3. Laget 

Andersen (2005) m.fl. tar upp att spelarna som var kvar inom idrotten upplevde sig mer 

relaterade till sitt lag än vad spelare som lagt av gjorde. Alltså att känna en form av 

gemenskap med den övriga gruppen. Detta konstateras även i denna studie, som visar att det 

sociala är extremt viktigt och att trivseln är vital i frågan om att fortsätta. 
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6.2.4. Tränarna 

Ames (1992) och Guillet & Sarrazin (1999) tar upp att tränaren skapar ett klimat som kan 

påverka atleternas självbestämda motivation. Det är även något som påvisas i denna studie, då 

individerna i denna kategori nämner följande egenskaper för att de ska tycka att en tränare är 

bra: social kompetens, visa stort engagemang och ha en stor kunskap om handboll. 

 

Vallerand (1997) pratar om att en stödjande ledarstil ökar den självbestämda motivationen. 

Detta kan likställas med den sociala kompetens som de intervjuade pratade om och som de 

ansåg som en positiv egenskap hos tränaren. 

 

I motsats till vad Bandura (1997) och Sarrazin & Vallerand m.fl. (2001) skriver om att 

tränaren ska vara mer uppgiftsinriktad än resultatinriktad, så framkommer inte några sådana 

tendenser om att det skulle vara av stor betydelse i denna studie. 

 

Det Engström & Thedin Jakobsson (2008) tar upp angående träningsmängd för de aktiva och 

att det skulle vara av betydelse, kan även konstareas i denna studie. De intervjuade tar upp 

tiden som en av de största negativa aspekterna med sitt idrottande. 

 

Att tränaren besitter social kompetens är något som både denna studie och tidigare studier 

(Barnett, Smith & Smoll 1992, m.fl.) tar upp som en viktig egenskap hos tränaren för att de 

aktiva ska trivas med den samme. 

 

6.2.5. Föreningen 

Något som var viktigt för de intervjuade i denna studie var att känna gemenskap inom hela 

föreningen. Detta är även något Sörlin (2004) tar upp i sin egen studie som viktigt. Däremot 

finns i denna studie inte några empiriska belägg för att styrka det Sörlin skriver om att det ska 

finnas förebilder att ha inom den egna föreningen. 

 

6.3. Analys klassisk handbollsstad 

 

6.3.1. Sig själv 

Den enda av Schelins (1985) närheter som tydlig går att koppling till, som skulle ha någon 

betydelse för att individen i denna kategori skulle börja med idrotten handboll var den 
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personella. Detta då det främst var vänner, skola och familj som nämndes som orsaker till 

varför man började med handbollen. 

 

Enligt Sarrazin & Vallerand m.fl. (2001) så visade de tjejer som stannat kvar inom handbollen 

en mycket större vilja att lära, att uppnå och att uppleva handboll än spelare som hade lagt av. 

Det framkommer i denna studie att de som intervjuats har haft ett stort intresse av idrotten 

handboll som går utöver det egna tränandet och lagets framgång. Det kommer även fram att 

man vill se hur bra man kan bli och hur mycket man som individ kan utvecklas. 

 

Engström & Thedin Jakobsson (2008) och Sörlin (2004) skriver om att den egna utvecklingen 

var betydande för ett fortsatt idrottande. Detta framkommer i denna kategori som en tydlig 

motivationsfaktor. Det finns även likheter och skillnader med det Sörlin (2004) skriver om att 

motiven till fortsatt idrottande gått från de mer sociala till att känna en idrottslig utveckling. I 

studien visar det sig också att det kan gå åt den motsatta riktningen. Dock finns det inte någon 

tydlig bild av att det även är prestationskrav som gjort så att de aktiva fortsatt. 

 

Precis som Antonovsky (1991) skriver om det salutogena perspektivet, så visar även denna 

studie att individerna känner en hög grad av meningsfullhet, alltså att de får ut flera positiva 

saker från sitt idrottande än negativa. 

 

Andersen (2005) m.fl. skriver om att utmaningar i olika former är viktigt för individen, detta 

framkommer inte som något tydligt svar under denna kategori. 

 

Studien påvisar likheter med det som Engström & Thedin Jakobsson (2008) beskriver som 

”tomhet” och att idrotten har blivit en livsstil för de intervjuade. 

 

Till skillnad från vad Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver om att man som aktiv vill 

vara med i bestämmandet, att det är en härlig känsla när allt stämmer och att det är en härlig 

känsla när man är utpumpad efter träning, så påvisar inte denna studie några sådana tendenser. 

Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver även om att idrotten kan vara som en 

avkoppling från vardagen och att det uppfattas som positivt. Inte heller detta har framkommit 

som någon viktig del till att de intervjuade fortfarande håller på med handboll. 
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6.3.2. Familj 

Andersen (2005) och Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver precis som 

empiriinsamling i denna studie visar, att det är viktigt med stöttande föräldrar. 

 

6.3.3. Laget 

Andersen (2005) m.fl. tar upp att spelarna som var kvar inom idrotten upplevde sig mer 

relaterade till sitt lag än vad spelare som lagt av gjorde. Alltså att känna en form av 

gemenskap med den övriga gruppen. Detta konstateras även i denna studie, som visar att det 

sociala är extremt viktigt och att trivseln är vital i frågan om att fortsätta. 

 

6.3.4. Tränarna 

Ames (1992) och Guillet & Sarrazin (1999) tar upp att tränaren skapar ett klimat som kan 

påverka atleternas självbestämda motivation. Det är även något som påvisas i denna studie, då 

individerna i denna kategori nämner följande egenskaper för att de ska tycka att en tränare är 

bra: social kompetens, visa stort engagemang och ha en stor kunskap om handboll. 

 

Vallerand (1997) pratar om att en stödjande ledarstil ökar den självbestämda motivationen. 

Detta kan likställas med den sociala kompetens som de intervjuade pratade om och som de 

ansåg som en positiv egenskap hos tränaren. 

 

I motsats till vad Bandura (1997) och Sarrazin & Vallerand m.fl. (2001) skriver om att 

tränaren ska vara mer uppgiftsinriktad än resultatinriktad, så framkommer inte några sådana 

tendenser om att det skulle vara av stor betydelse i denna studie. 

 

Det Engström & Thedin Jakobsson (2008) tar upp angående träningsmängd för de aktiva och 

att det skulle vara av betydelse, kan även konstareas i denna studie. De intervjuade tar upp 

tiden som en av de största negativa aspekterna med sitt idrottande. 

 

Att tränaren besitter social kompetens är något som både denna studie och tidigare studier 

(Barnett, Smith & Smoll 1992, m.fl.) tar upp som en viktig egenskap hos tränaren för att de 

aktiva ska trivas med den samme. 
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6.3.5. Föreningen 

Något som var viktigt för de intervjuade i denna studie var att känna gemenskap inom hela 

föreningen. Detta är även något Sörlin (2004) tar upp i sin egen studie som viktigt. Däremot 

finns i denna studie inte några empiriska belägg för att styrka det Sörlin skriver om att det ska 

finnas förebilder att ha inom den egna föreningen. 

 

6.4. Analys inte klassisk handbollsstad 

 

6.4.1. Sig själv 

Den enda av Schelins (1985) närheter som tydlig går att koppling till, som skulle ha någon 

betydelse för att individen i denna kategori skulle börja med idrotten handboll var den 

personella. Detta då det främst var familjen som nämndes som orsak till varför man började 

med handbollen. 

 

Enligt Sarrazin & Vallerand m.fl. (2001) så visade de tjejer som stannat kvar inom handbollen 

en mycket större vilja att lära, att uppnå och att uppleva handboll än spelare som hade lagt av. 

Det framkommer i denna studie att de som intervjuats har haft ett stort intresse av idrotten 

handboll som går utöver det egna tränandet och lagets framgång. Det kommer även fram att 

man vill se hur bra man kan bli och hur mycket man som individ kan utvecklas. 

 

Engström & Thedin Jakobsson (2008) och Sörlin (2004) skriver om att den egna utvecklingen 

var betydande för ett fortsatt idrottande. Detta framkommer i denna kategori som en tydlig 

motivationsfaktor. Det finns även likheter och skillnader med det Sörlin (2004) skriver om att 

motiven till fortsatt idrottande gått från de mer sociala till att känna en idrottslig utveckling. 

Dock finns det inte någon tydlig bild av att det även är prestationskrav som gjort så att de 

aktiva fortsatt. 

 

Precis som Antonovsky (1991) skriver om det salutogena perspektivet, så visar även denna 

studie att individerna känner en hög grad av meningsfullhet, alltså att de får ut flera positiva 

saker från sitt idrottande än negativa. 

 

Andersen (2005) m.fl. skriver om att utmaningar i olika former är viktigt för individen, detta 

framkommer inte som något tydligt svar under denna kategori. 
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Studien påvisar likheter med det som Engström & Thedin Jakobsson (2008) beskriver som 

”tomhet” och att idrotten har blivit en livsstil för de intervjuade. 

 

Till skillnad från vad Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver om att man som aktiv vill 

vara med i bestämmandet, att det är en härlig känsla när allt stämmer och att det är en härlig 

känsla när man är utpumpad efter träning, så påvisar inte denna studie några sådana tendenser. 

Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver även om att idrotten kan vara som en 

avkoppling från vardagen och att det uppfattas som positivt. Inte heller detta har framkommit 

som någon viktig del till att de intervjuade fortfarande håller på med handboll. 

 

6.4.2. Familj 

Andersen (2005) och Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver precis som 

empiriinsamling i denna studie visar, att det är viktigt med stöttande föräldrar. 

 

6.4.3. Laget 

Andersen (2005) m.fl. tar upp att spelarna som var kvar inom idrotten upplevde sig mer 

relaterade till sitt lag än vad spelare som lagt av gjorde. Alltså att känna en form av 

gemenskap med den övriga gruppen. Detta konstateras även i denna studie, som visar att det 

sociala är extremt viktigt och att trivseln är vital i frågan om att fortsätta.  

 

6.4.4. Tränarna 

Ames (1992) och Guillet & Sarrazin (1999) tar upp att tränaren skapar ett klimat som kan 

påverka atleternas självbestämda motivation. Det är även något som påvisas i denna studie, då 

individerna i denna kategori nämner följande egenskaper för att de ska tycka att en tränare är 

bra: social kompetens, visa stort engagemang och ha en stor kunskap om handboll. 

 

Vallerand (1997) pratar om att en stödjande ledarstil ökar den självbestämda motivationen. 

Detta kan likställas med den sociala kompetens som de intervjuade pratade om och som de 

ansåg som en positiv egenskap hos tränaren. 

 

I motsats till vad Bandura (1997) och Sarrazin & Vallerand m.fl. (2001) skriver om att 

tränaren ska vara mer uppgiftsinriktad än resultatinriktad, så framkommer inte några sådana 

tendenser om att det skulle vara av stor betydelse i denna studie. 
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Det Engström & Thedin Jakobsson (2008) tar upp angående träningsmängd för de aktiva och 

att det skulle vara av betydelse, kan även konstareas i denna studie. De intervjuade tar upp 

tiden som en av de största negativa aspekterna med sitt idrottande. 

 

Att tränaren besitter social kompetens är något som både denna studie och tidigare studier 

(Barnett, Smith & Smoll 1992, m.fl.) tar upp som en viktig egenskap hos tränaren för att de 

aktiva ska trivas med den samme. 

 

6.4.5. Föreningen 

Något som var viktigt för de intervjuade i denna studie var att känna gemenskap inom hela 

föreningen. Detta är även något Sörlin (2004) tar upp i sin egen studie som viktigt. Däremot 

finns i denna studie inte några empiriska belägg för att styrka det Sörlin skriver om att det ska 

finnas förebilder att ha inom den egna föreningen. 

 

6.5. Sammanfattande analys 

 

6.5.1. Likheter 

Vad finns det för olika skäl till att unga tjejer fortsätter med handboll i ungdomsåren? 

 

Sig Själv 

I denna studie nämns det sociala som den största orsaken till varför man har fortsatt, alltså att 

man i laget har ett gott socialt klimat. Detta skriver även Andersen (2005) m.fl. om. 

 

Familj 

Andersen (2005) m.fl. skriver om att det är viktigt för fortsatt idrottande att ha en stöttande 

familj. Detta framkommer även i denna studies resultatdel. 

 

 

Vänner 

De flesta intervjuade i denna studie har eller har haft sina närmaste vänner inom handbollen. 

Om de haft en nära vän som slutat så har de ändå inte upplevt detta som något jobbigt. 
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Andersen (2005) m.fl. skriver om att de som fortsätter med idrott känner en närmare social 

gemenskap med de övriga i laget, än de som slutar. Det kan vara därför man inte upplever det 

som något jobbigt när de närmaste vänner slutar, man har alltså flera andra vänner kvar. 

 

Laget 

Precis som Andersen (2005) m.fl. kommer fram till att det är de som upplever sig ha en god 

social gemenskap med laget, är de som fortsätter. Framkommer det i denna studie att det 

sociala är viktigt och att de intervjuade inte skulle kunna tänka sig spela handboll i ett lag med 

dålig social trivsel. 

 

Tränaren 

I denna studie framkommer det att en av de egenskaper som tränaren bör besitta är en stor 

social kompetens. Detta är även något som Barnett, Smith & Smoll (1992) m.fl. kommer fram 

till. 

 

Föreningen 

Det som framkommer i denna studie om föreningar är att de ska vara en stor social 

gemenskap i dem. Detta är även något som Sörlin (2004) kommer fram till. 

 

6.5.2. Skillnader 

Har stadens storlek eller handbollsintresset i den någon betydelse när man väljer att fortsätta 

med handboll? 

 

De skillnader som upptäckts mellan de föreningar från stora städer, jämfört med de från liten 

stad är följande. 

 

I kategorin stora städer framkommer det att de intervjuade, likt det som Sarrazin & Vallerand 

m.fl. (2001) diskuterar, att man som individ fortsätter för att man har en speciell målsättning 

med sitt idrottande. Detta är något som inte lika tydligt visas i intervjuerna i liten stad. 

 

Engström & Thedin Jakobsson (2008) skriver om att idrotten kan bli som en livsstil och att 

det skulle infinna sig en ”tomhet” om man som aktiv skulle sluta. Detta är även något som 
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framkommer i intervjuerna i kategorin stora städer, däremot framkommer det inte i kategorin 

liten stad. 

 

De skillnader som upptäckts mellan föreningar från de klassiska handbollsstäderna, jämfört 

med de från inte klassiska handbollsstäder är följande. 

 

Det framkommer i intervjuerna i kategorin inte klassisk handbollsstad att motiven förändrats 

kring det egna idrottandet, likt det Sörlin (2004) diskuterar. Alltså från det sociala till att 

känna en idrottslig utveckling. I intervjuerna i klassisk handbollsstad går det inte att se att 

motiven endast förändrats i denna riktning, utan att motiven också kan förändras i den 

motsatta. 

 

Att känna utmaningar inom idrotten var en viktig känsla för de intervjuade i kategorin inte 

klassisk handbollsstad, precis som Andersen (2005) m.fl. diskuterar. Resultatet i kategorin 

klassisk handbollsstad visade dock inget entydigt svar i denna riktning. 

 

6.6. Diskussion 

 

6.6.1. Sig själv 

Vi trodde likt det P-G Fahlström skriver om kulturella närheter, att det skulle vara en av de 

tydligaste anledningarna till varför man började med sitt handbollsspelande i de klassiska 

handbollsstäderna. Detta är dock något som vi inte får fram i vår studie, då de främsta 

orsakerna är de personella närheterna. 

 

De flesta som förekommit i intervjuerna har beskrivit sig själv som något av en trivselskapare. 

Detta tillsammans med att alla nämner att det sociala är den enskilt viktigaste orsaken till 

fortsatt idrottande är ett stort bevis på att de som fortsatt spela handboll är socialt kompetenta. 

Det nämns också att detta är något som de intervjuade har utvecklat genom sin 

handbollskarriär. Detta märktes även under intervjuerna, då individerna tog för sig och talade 

på ett moget och klokt vis för sin unga ålder. Till skillnad från andra personer som vi stött på i 

detta ålderspann. 
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Man uppfattar sig själv mer som seriös i klassisk handbollstad och i stor stad än i de övriga 

kategorierna. Vilket kan bero på att det i föreningarna i de klassiska handbollstäderna finns en 

större tradition och kultur till handbollsspelande och att de intervjuade i stora städer spelar i 

föreningar som generellt sett över alla kategorierna ligger i högre divisioner. Till skillnad från 

vad vi fick fram i analysen kring kulturella skillnader så anser vi att det här mer kommer till 

sin rätt. Det vi menar är det P-G Fahlström skriver om kulturella närheter i sin 

doktorsavhandling Ishockeycoacher – En studie om rekrytering, arbetsuppgifter och ledarstil 

2001. 

 

Vi kunde i denna studie se att de intervjuade från kategorin stor stad generellt hade en högre 

målsättning än alla de andra kategorierna. Detta kan komma som lite överraskande men vi tror 

att det främst beror på att de föreningarna som ingick i kategorin stor stad, låg på en generellt 

högre nivå än i någon av de andra kategorierna. 

 

Att det knappt var någon av de intervjuade som deltog i någon annan organiserad idrottslig 

aktivitet vid sidan av handbollen, är enligt oss ett tecken på att man i tonåren inte hinner med 

mer än en organiserad idrott vid sidan av studierna eller jobbet. Det som kommer fram från de 

aktiva som håller på med en annan idrott vid sidan av handbollen är att det är viktigt med en 

dialog mellan den aktive och den aktives tränare från de olika idrotterna. Här tycker vi att man 

har ett stort ansvar som tränare att man uppmuntrar de aktiva till att fortsätta med mer än en 

idrott, då detta utvecklar individen rent koordinativt.  

 

I kategorin stor stad så kunde man inte i lika hög utsträckning tänka sig att byta förening för 

att man skulle flytta till någon annan stad. Detta anser vi har att göra med att de intervjuade 

var nöjda med det sin stad erbjuder, rent utbudsmässigt i form av jobb, studier med mera. 

 

6.6.2. Familj 

Samtliga intervjuade uppger att deras familjer alla är involverade, intresserade och lägger ner 

mycket tid på handboll vid sidan av de intervjuade. Man uppfattar också att man hade ett stort 

stöd hemifrån. Att familjerna sen ofta var med och introducerade individerna för handbollen 

var också något som kom fram. När det är på detta vis så anser vi att det är viktigt att familjen 

fortsätter med sitt stöd och att visa intresse för vad deras barn håller på med. Detta kom även 
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fram i intervjuerna som en orsak till varför man fortfarande höll på med sitt 

handbollsspelande. 

 

6.6.3. Vänner 

Samtliga intervjuade har eller har någon gång haft sina närmaste vänner inom handbollen, 

vilket visar återigen att man får ut väldigt mycket socialt tack vare handbollen. Om deras 

närmsta vänner har slutat så har de ändå inte uppfattas som något direkt jobbigt. Detta anser vi 

har att göra med att alla de intervjuade har trivts i sina lag och alltså inte saknat den sociala 

biten från sin/sina närmaste vänner. 

 

6.6.4. Skola 

De intervjuade uppfattar att de inte har någon direkt fritid utanför handbollen och skolan 

vilket kan vara en förklaring till varför de inte sysslar med någon annan idrott vid sidan av 

handbollen. De har till och med hoppat över en träning då och då, på grund av att de behövt 

mer tid för skolan eller jobbet. Men detta är ändå inget som hänt ofta. 

 

Vad vi har märkt efter intervjuerna är att ingen av de intervjuade antytt något om att de skulle 

ha svårt för eller behöver lägga ner extra tid på skolan. Det har snarare varit tvärtom. Vi tolkar 

detta som att de intervjuade har det relativt lätt för skolan och att detta underlättar för att man 

ska orka fortsätta spela handboll och samtidigt visa goda resultat i skolan. Vi har även 

konstaterat att vi bör ha ställt en fråga kring detta område för att kunna säkerställa vårt 

resonemang. 

 

6.6.5. Laget 

Det framkommer under samtliga intervjuer att gemenskapen och trivseln är vital för att trivas 

med sitt handbollsspelande. I stort sett alla uppgav att de inte kunde tänka sig spela i ett lag 

där trivseln är dålig. Det hade varit intressant att se om det hade framkommit liknande svar 

med elitspelare från Sveriges och världens bästa föreningar. 

 

6.6.6. Tränarna 

Samtliga intervjuade nämner att de märkt av toppning någon gång i 13-14 års ålder. Toppning 

är ett svårt ämne och detta kan vara varför vi inte fått fram något entydigt svar från någon av 

städerna. Individerna har dock ofta nämnt att de var bland de toppade spelarna i denna ålder 
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när toppningen började. Detta anser vi och de själva kunna vara en orsak till att de fortfarande 

spelar. Både vi och de tror att det kan uppkomma en motivationsbrist relativt snabbt om man 

inte får speltid eller känner att man blivit åsidosatt av tränaren och på så vis inte får samma 

chans som de andra. 

 

Samtliga intervjuade hade under större delen av sina aktiva karriärer haft män som ledare och 

tränare. Men de framkom dock att de intervjuade inte tror att det hade varit någon skillnad om 

de istället hade haft en kvinna. Vi tror att det vid intervjuer med killar hade framkommit andra 

svar, då kvinnor är mer vana med män i ledarroller, än vad män är vana vid kvinnor i 

ledarroller. Detta har med samhällsstrukturen att göra, eftersom det traditionellt sett är mer 

förekommande med män i ledande positioner än kvinnor. 

 

6.6.7. Föreningen 

Många av de intervjuade har nämnt att de kan tänka sig byta förening av den anledningen att 

de kan tänka sig en större sportslig utmaning. Detta anser vi tyda på att det finns en större 

vilja med det individuella handbollsspelandet än vad som till exempel framkom av de eget 

uppsatta målen. Vi anser att skälet till att många av de intervjuade fortfarande spelar är att de 

fortfarande har ett högre uppsatt mål med sitt handbollsspelande, än vad deras vänner och 

lagkamrater har haft som slutat. 

 

6.6.8. Övriga diskussioner 

Då vi inte har funnit någon forskning som i detta examensarbete går att applicera på hur 

skolan och vänner påverkar fortsatta idrottskarriärer, kan vi inte genomföra någon analys 

inom dessa kategoriområden. Vi för dock en diskussion om dessa områden för att vi anser att 

de är områden som inverkar på en individs fritidssysselsättning. Dessa områden är något som 

vi anser skulle vara intressanta att studera ytterligare. 

 

Det är traditionellt sett svårare för tjejer/kvinnor att tjäna tillräckligt med pengar på sin idrott 

än vad män har det. Detta tror vi kan vara varför man som tjej/kvinna inte orkar satsa lika 

mycket på sitt handbollsspelande som en kille/man orkar i samma situation. Det är heller inte 

lika accepterat i samhället att tjejer/kvinnor har samma drömmar inom idrotten som 

pojkar/män. Därför kan det vara så att de lägger ner mer tid på studierna och arbetet och på så 

vis inte har tid för handboll.  
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6.7. Slutsats 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad svenska handbollsföreningar, tränare och 

föräldrar ska tänka på för att behålla tjejer så länge som möjligt inom handbollen. Och detta 

har vi kommit fram till: 

• Att det ska fungera socialt på alla nivåer (inom laget, med tränaren och i 

föreningen) är ett måste för att man ska trivas med sitt handbollsspelande. Med 

andra ord ska gemenskapen i laget, gentemot tränaren och i föreningen vara god. 

• Att familjen är stöttande gentemot hennes handbollsspelande. 

• Utöver den sociala kompetens tränaren ska besitta ska den även visa ett stort 

engagemang för uppgiften att vara tränare, samt även inneha en stor kunskap 

inom handboll. 

 

6.7.1. Konkreta förslag 

För att behålla så många spelare som möjligt, så länge som möjligt, bör föreningen sträva mot 

att ha en god gemenskap. Detta kan skapas genom olika föreningsaktiviteter, t.ex. kan hela 

föreningen ha flera gemensamma träffar då alla involverade i föreningen får träffa varandra. 

 

Det är av vikt för tränaren att vara tillräckligt utbildad för den nivå man är tränare för. Det är 

alltså viktigt att tränaren är villig att utbilda sig och att föreningarna ser till att ha utbildade 

tränare. Man bör som tränare inte ha en för stor social distans till sina adepter, utan mer våga 

bjuda på sig själv och den man är. 

 

För att man som familj ska visa att man stöttar den handbollsspelande individen så bör man 

involvera sig mycket. Detta kan ske på olika sätt men här är några exempel: 

 • Vara med på matcher/turneringar. 

 • Skjutsa till matcher/träningar. 

• Underlätta vardagen för individen genom att till exempel se till att individen 

kan få i sig tillräckligt med energi i tid innan träning/match. 

• Stötta individen om den upplever att den har en tuff period i sitt 

handbollsspelande. 
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Bilagor 

 

 

Intervjuguide 

 

Inledningsfrågor 

för att öppna upp personerna så att de känner sig bekväma med att prata öppet 

 

• Hur gammal är du? 

 

 • Har du bott i denna stad hela livet? 

 

 • Vilken är den högsta utbildningen du har? 

 

 • Har du något jobb? 

 

 • Hur länge har du spelat handboll? 

 

 • Vad fick dig att börja spela handboll? 

 

 • Hur stort intresse skulle du säga att du har för handbollen (jämfört med andra)? 

 

Sig själv  

• Vad tycker du är roligast med handbollen, samt minst roligt med handbollen? 

  • Har dessa förändrats över tid? 

 

• Hur mycket tid lägger du på handbollen en genomsnittsvecka? 

 

• Håller du på med någon/några andra idrotter 

  • Om så är fallet hur fungerar det ihop med handbollen? 

• Har du någon gång i sådana fall funderat över att sluta med den 

eller någon av dessa? Och i så fall varför? 
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• Har du hållit på med någon eller några andra idrotter förut utöver handbollen?  

  • I så fall varför du att du slutat med den/dessa? 

  • Vad hade kunnat få dig att stanna kvar? 

 

 • Vad har du får mål med ditt handbollsspelande? 

  • Har du alltid haft samma mål eller har det förändrats över tid? 

  

• Har du vid något tillfälle blivit uttagen till distriktslag eller ungdomslandslag? 

 

• Har du någon gång funderat över att sluta med handbollen? Och i så fall vad 

berodde det på? 

 

• (En väldigt svår fråga) Vad tror du i framtiden kommer att få dig att sluta med 

handbollen? 

 

• Tror du att ditt idrottande medför någonting positivt eller negativt utanför 

idrotten? Varför/varför inte? 

 

• Vad är viktigaste skälen till att du stannat kvar inom handbollen? 

 

Familj 

 • Bor du i villa eller i lägenhetshus? 

 

• Bor dina föräldrar ihop eller isär? 

 

• Är det någon annan i din familj som är inblandad i handbollen på något sätt 

(som spelare, tränare eller ledare) eller har varit? 

  

• Hur stort handbollsintresse har medlemmarna i din familj? 

 

• (Svår fråga) Hur uppfattar du att din familj stöttar dig som spelare? 

• Är det viktigt att ha en stöttande familj i ryggen för att man ska 

trivas med sitt handbollsspelande? 
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Vänner 

• Har du många av dina kompisar utanför handbollen? 

• Hur påverkar det handbollen (allstå om de ska hitta på något som 

krockar med en av dina träningar eller matcher)? 

 

• Har du någon eller några av dina närmaste vänner i handbollen eller har du 

haft? 

• I så fall har någon eller några av dessa slutat med handbollen? 

  • Hur uppfattade du det? 

  • Varför slutade hon/han? 

• Vad tror du att det kan finnas för fler själ till att man slutar med 

handboll? 

 

 

Skolan 

 • Tycker du att du har mycket fritid utanför skolan och handbollen? 

 

• Har du någonsin struntat i en träning för att plugga eller göra någonting annat 

som hade med skolan att göra? 

• Händer det ofta eller händer är det bara inför stora 

uppgifter/prov? 

• Uppfattar du att det är lätt att planera ditt liv så att du hinner med 

skolan och handbollen så mycket som du vill? 

 

Laget 

• Hur många olika lag/lagkonstellationer har du spelat i? 

  • Vad har skillnaderna varit i dessa lag? 

 

• Hur viktig tycker du att trivseln är i laget för att det ska vara roligt med 

handboll? 

Skulle du kunna tänka dig att spela i ett lag är trivseln för dig var 

dålig? 

 



 
 

 87 

• Hur skulle du uppfatta din position i laget rent socialt (jämför med andra)? 

• Hur tror du att de andra i laget uppfattar dig som person/ 

medspelare? 

 

• Har du i ditt nuvarande lag/ eller om du spelat i andra, märkt av någon form av 

toppning? 

 • Om så, i vilken ålder börjades detta? 

• Vad är dina tankar angående toppning? I vilken ålder är det 

lämpligt att börja med det? 

 

• Hur anser du att man skulle kunna höja stämningen/trivseln i laget ytterligare 

eller är det inte något som du känner behövs? 

 

• Har ni i laget diskuterat vilka skäl som är giltiga för att inte kommer ner på en 

träning eller match? 

• Om så är fallet hur uppfattar du beslutet? 

• Om inte, är det något som behövs göras? 

 

Tränarna 

• På vilka sätt anser du att tränaren kan påverka dig och de andra i laget? 

Positivt/negativt? 

 

• Hur många tränare har du haft under din aktiva karriär inom handbollen? 

• Vad tycker du ha skilt dem åt (Vad har varit bra – respektive 

dåliga egenskaper hos dem)? 

 

• Förklarar din nuvarande tränare varför ni gör de moment ni gör i träningen? 

• Om Ja! Tycker du att det är nödvändigt/ger det dig extra 

motivation? 

• Om Nej! Varför tror du han/hon/dem inte gör det? 

• Tycker du det borde vara så eller är du nöjd med hur tränaren gör 

i nuläget? 
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• Tror du att det skulle vara en skillnad i träningen om du hade haft en kvinna 

som tränare istället för en man? 

 • Om Ja! På vilket sätt? 

  • Tror du att det skulle vara till det bättre? 

 • Om Nej! Varför tror du inte det? 

 • Tror du att en kvinna är att föredra till att träna tjejer? 

  • Om Ja! Varför det? 

 

• Tror du att du skulle behöva en ny tränare för att du i nuläget ska bli bättre 

eller på ett snabbare sätt bli det? 

 

• Vilka egenskaper ska en bra tränare ha? 

 

Föreningen 

• Hur många olika föreningen har du representerat? 

  • Vad har skilt dem åt, positivt/negativt? 

 

• Nu när du representerar förening X, vad tycker du är bäst med föreningen 

respektive sämre? 

 • Hur tror du att föreningen skulle kunna bli bättre? 

 

• Tycker du att föreningen skiljer på satsningen mellan tjejer och killar? 

 • Om så? På vilket sätt? 

  • Tycker du att det är rimligt att göra så? 

 

• Hur tror du att andra personer som inte är aktiva eller har någon som de känner 

i föreningen uppfattar den?  

 

• Har du någon gång känt något behov av att byta från denna förening? 

 • Om Ja! Vad var det som fick dig att känna så? 

 • Varför bytte du inte förening? 

 

• Har du vid något tillfälle blivit tillfrågad att byta till en annan förening? 
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 • Om Ja! Hur upplevde du den känslan? 

 • Hur tänkte du angående beslutet att byta förening? 

 

• Kan du i framtiden tänka dig att byta till en annan förening och i så fall vilka 

skäl skulle få dig att göra det? 


