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Förord 

Förr oss har detta varit oerhört lärorikt att få arbeta med denna studie och vi vill härmed tacka 

alla de personer som gjort det möjligt för oss att studera god idrottsmiljö för talangutveckling. 

 

Tack till vår handledare PG Fahlström som varit till oerhörd hjälp i detta arbete. Även tack till 

Susanne Linnér och Mats Glemne som tillsammans med Fahlström varit bollplank under resans 

gång och bidragit till att sjösätta våra tankar och idéer. 

 

Vi vill även rikta ett tack till samtliga informanter i Husqvarna FF och vår kontaktperson i 

föreningen, Rebin Mardan. Utan er hjälp hade studien inte varit möjlig att genomföra. 

 

Vi vill även tacka Coaching och Sport Management-programmet som gav oss möjligheten att 

få vara en del av studien om goda idrottsmiljöer som avslutning på våra tre fantastiska år. 

 

David Brandt och Daniel Fröström 
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Sammanfattning 

Titel:  ”Bredden är toppen” - en fallstudie om god idrottsmiljö för talangutveckling i 

Husqvarna FF. 

Författare:  David Brandt & Daniel Fröström 

Examinator:  Tobias Stark 

Datum:  2014 – 05 – 23 

Antal sidor:  76 + Den blå tråden (50 sidor) 

Nyckelord:  Husqvarna FF, idrottsmiljö, talangutveckling 

 

Den här fallstudien har genomförts i Husqvarna FF och studiens syfte är att beskriva och få en 

fördjupad förståelse om goda miljöer för talangutveckling inom fotboll. Det som studeras är 

vilka faktorer, inom åldersspannet 13-19 år, som är viktiga för att vara en god idrottsmiljö för 

talangutveckling. Arbetet utgår ifrån Henriksens (2010) ESF-modell. Studien är genomförd 

med en kvalitativ ansats i form av semistrukturerade intervjuer och gruppintervjuer.  

Resultatet visar att föreningen arbetar med fem av sex delar från Henriksen (2010) modell. 

Trots att fotboll är en lagidrott så arbetar föreningen med individens utveckling med 

utgångspunkten att alla medlemmar i föreningen ska få möjligheten att få satsa på sin idrott. 
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1. Inledning 

Träningsmiljöer för barn och ungdomar har varit ett debatterat ämne inom idrottsrörelsen 

senaste tiden. Utbildningsradion (http://urplay.se/Produkter/179527-Idrottens-himmel-och-

helvete) har bland annat gjort programserien Idrottens himmel och helvete som sändes i sju 

avsnitt på SVT under januari och februari år 2014 av dessa handlade de första fyra programmen 

om negativa exempel, medan de avslutande tre delarna rörde mer positiva exempel. Efter att ha 

sett TV-programmet fick det oss att fundera på hur fungerar svensk idrott idag? Hur står det till 

med de svenska föreningarna i jakten på att hitta och utveckla talanger? 

 

När sedan Linnéuniversitetet fick en förfrågan från Riksidrottsförbundet (RF) om att studera 

goda talangmiljöer, ett projekt som pågått sen hösten år 2013 erbjöds avgångsstudenterna på 

programmet Coaching och Sport Management att med sina examensarbeten delta inom den 

stora studien. Efter ett möte med projektgruppen konstaterades att de tankar och funderingar 

som programserien Idrottens himmel och helvete gett oss passade väl in i Linnéuniversitetets 

stora studie.  

 

När vi började söka i olika databaser märkte vi att det tidigare gjorts undersökningar i andra 

länder på ämnet goda idrottsmiljöer. Det har även gjorts studier i Sverige på goda idrottsmiljöer 

men då främst inom individuella idrotter. Avsaknaden av studier rörande lagsporter är dock 

stor. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer det redogöras för syfte, frågeställning och en beskrivning av den 

undersökta föreningen som ligger till grund för denna studie.  

 

2.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att skapa större förståelse för vad som karaktäriserar goda 

talangutvecklingsmiljöer inom fotboll. Genom en fallstudie i fotbollsföreningen Huskvarna FF 

studeras hur föreningen arbetar för att skapa en god miljö för talangutveckling. 

 

Arbetet utgår från Henriksens (2010) ESF och ATDE-modell (se nedan, kapitel 4).  

Följande faktorer kommer studeras: 

- Organisation / Kultur  -Kommunikation 

- Ekonomi    -Spelarutveckling; träning och matchsituation 

- Samv0erkan    -Rekrytering 

 

2.2 Fakta om Husqvarna FF 

Husqvarna FF bildades år 1987 som en sammanslagning av Husqvarna IF som var arbetarnas 

förening och Huskvarna Södra IS som var tjänstemännens förening. Föreningen är idag 

Smålands största fotbollsförening med 26 lag i seriespel från pojkar/flickor 10 år upp till A-lag 

(herr+dam), fyra träningsgrupper i fotboll för alla (FFA) samt fotbollsskola för de allra yngsta 

barnen. Av föreningens cirka 750 medlemmar är cirka 500 är aktiva. 40 procent av de aktiva 

har invandrarbakgrund fördelat 30 nationaliteter och 5 kontinenter. Föreningen bedriver sin 

verksamhet i Huskvarna på en kommunal anläggning med fem 11-mannaplaner (1 konstgräs) 

och två 7-mannaplaner (1 konstgräs). 
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År 2014 gör föreningens herrlag sitt första år inom elitfotbollen (Superettan) och damlaget 

spelar i Division 1 Östra Götaland. Representationslagen spelar sina matcher på Vapenvallen. 

Husqvarna FF har i flera år haft ett negativt kapital och med herrlagets uppflyttning till 

Superettan så ställs från Svenska fotbollförbundet krav på en ekonomi i balans och positivt eget 

kapital.  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer det redovisas delar av den tidigare forskning som gjorts inom 

området god idrottsmiljö för talangutveckling. Den tidigare forskningen redovisas utifrån tre 

olika perspektiv; den internationella, den skandinaviska och slutligen den svenska forskningen. 

 

3.1 Internationell forskning 

Ericsson, Prietula och Cokely (2007) har gjort en artikel tillsammans där de förklarar hur en 

person kan bli en expert inom ett område. Utgångspunkten är att bevisen visar att experter 

görs, inte föds. Författarna diskuterar att det krävs mycket träning för att bli duktig och säger att 

det krävs minst 10 000 timmar eller 10 år av intensiv träning för att bli expert inom området. 

Men författarna skriver också till att det krävs genomtänkt träning och citerar: ”Det spelar 

ingen roll hur länge. Om du tränar med dina fingrar, ingen tid är tillräckligt. Om du tränar 

med ditt huvud, är två timmar mycket” (Ericsson m.fl. 2007, s.5). Författarna ser också två 

saker att träna på, det du är duktig på redan, men också det du inte redan kan. De resonerar 

även att fler blir duktiga idag jämfört med förr, människor behöver träna längre innan de kan 

bli bäst inom området på grund av det.  Även om det alltid finns undantag med personer som 

klarar det med mindre träning. Författarna diskuterar också tränarens betydelse som en viktig 

del men att det också kan bli ett problem. Det behövs självständiga individer som tänker längre 

än vad tränaren säger för att nå en ännu högre utvecklingsnivå anser författarna och drar 

paralleller till läkare. Författarna betonar också att det krävs rätt träning och de bästa ledarna 

för att en individ ska lyckas vinna exempelvis en medalj, och att det är många som inte får den 

chansen (Ericsson m.fl. 2007). 

 

Mills, Butt, Maynard och Harwood (2012) har studerat vad som krävs för att bli en 

proffsspelare i Engelska Premier League. Metoden som användes var intervjuer med 

heltidsanställda ungdomstränare i Premier League och andra divisionen Championship. 
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Av de 114 olika teman som frågades om var det sex delar som var viktigare:  

1. Medvetenhet, både för sig själv och av vad andra vill.  

2. Uthållighet, så som vara positiv, klara press och motstånd och självförtroende.  

3. Målbestämda egenskaper, här beskrivs passion, attityd, fokus, bestämdhet och arbetsmoral. 

4, Intellekt, där tre delar beskrivs, sportligt, emotionellt, socialt intellekt. 

5. Sportspecifika attributer, framlyfts coachförmåga, tävlingsvilja, lagorienterad, atletisk samt 

tekniska färdigheter.   

6. Miljöfaktorer, lyfts betydande personer fram, så som tränare, föräldrar och vänner, andra 

faktorer är matchkultur, skadebenägenhet och förutsättningar så som bra tränare (Mills m.fl. 

2012).  

 

Enligt teorin har föräldrarna en viktig roll i spelarnas utveckling men i fotbollsakademierna har 

föreningarna ingen större relation till föräldrarna. Här ser författarna en stor 

förbättringspotential. En sak som författarna inte kom fram till, och som de önskar svar på, är 

hur spelarens utveckling hänger ihop med “medvetenhet” (Mills m.fl. 2012). 

 

Det har tidigare gjorts forskning på idrottsutövare med fokus på mikromiljön. Bland annat har 

Stambulova (2009) i flera undersökningar påvisat innehållets betydelse i miljön. Något också 

Wylleman och Lavallee (2004) kom fram till. Andra forskare som har lagt fokus på tränare, 

lagkamrater och föräldrars betydelse något Côté (1999) forskat i. Andra forskare har gått ifrån 

mikronivån gällande de aktiva och har inriktat sig på helheten genom ett holistiskt synsätt. 

(Alfermann, Stambulova & Zemaityte, 2004, Stambulova, Stephan & Järphag, 2007). Det 

forskningen har inriktat sig på är främst individuella idrotter med två olika fokus, mikromiljö 

och ett holistiskt synsätt. Det finns färre undersökningar på lagidrotter med de inriktningarna.  
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3.2 Skandinavisk forskning 

I en flerfallsstudie gjord av Henriksen (2010) var syftet att undersöka miljön inom 

framgångsrika skandinaviska idrottsföreningar i individuella idrotter. Ett holistiskt synsätt 

användes i undersökningen. Med holistiskt synsätt menas att se helheten, vilket beskrivs som 

”Helheten skiljer sig från summan av delarna” (Henriksen, 2010, s.32). Henriksen valde ut tre 

lyckosamma föreningar inom olika idrotter: det nationella seglingsteamet 49 i Danmark, IFK 

Växjö, friidrott i Sverige samt kajakpaddling vid Wangs elitsportskola i Norge. Urvalskriteriet 

som Henriksen använde sig av var framgång i att producera elitaktiva på seniornivå. Resultatet 

som Henriksen kom fram till var att varje miljö var unik. Det fanns skillnader i genomförandet, 

men också likheter i principer som finns. Henriksen säger att han medvetet plockar fram 

likheterna som finns då de är av intresse. Av det som framkom var bland annat vikten av 

träningsgruppen, att utövarna tränade tillsammans även fast de var individuella idrottare. Han 

påvisade också vad utövarna själv sade under arbetet ”De hade aldrig klarat det utan 

gruppen”. Att ungdomarna fick träna tillsammans med de elitaktiva var också av betydelse, 

men också att de elitaktiva blev förebilder lyfts fram. För att lyckas få fram elitaktiva beskrivs 

idrottslig identitet som en viktig faktor. Genom att fostra ungdomarna efter vissa strukturer 

hjälper det utövarna att lyckas. För tränarnas del lyfts samarbete och erfarenhetsutbyte fram 

som en betydande framgångsfaktor, att vilja bli bättre. Området och staden beskrivs som en 

betydande orsak varför tränare och utövare väljer föreningen. Kulturen i föreningarna skiljde 

sig åt men en förening arbetade med familjekänslan, att alla är delaktiga. Henriksen påvisade 

också vikten av samverkan mellan olika miljöer som en viktig del i alla tre föreningarna, bland 

annat skolsamverkan nämndes men också samhället och olika organisationer och föreningar. 

Det gjorde att utövarna inte kände någon press utan kände sig motiverade att fortsätta sin 

träning tack vare förståelse mellan skolan och idrotten. Henriksen säger att det är fler faktorer 

som stämmer överens med utövarens del jämfört med icke idrottande delen (Henriksen, 2010).  

 

En negativ del som lyfts fram är att det är svårare för utövaren att ha ett socialt liv utanför 

idrotten. Både av tidsmässiga skäl, men också för att det kan ta fokus från idrotten. Men att det 

är en del av elitidrotten framkommer i undersökningen. Lagens träningsmängd var omfattande 
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men vid varierande tidpunkt beroende på idrott. I alla tre miljöerna sades det att är en viktig del 

att hålla på med flera idrotter i unga år. Henriksen påvisade också att det är en viktig aspekt att 

ungdomarna ska klara sig i livet efter idrotten. Gällande ekonomiska resurser så beskrivs dem 

som knappa i alla studerande föreningar men att fokus var på det som fanns, där ideella 

personer lyfts fram. En viktig skillnad i studien är att Kajak fokuserar på att vinna, medan 

49orna och IFK Växjö fokuserar mer på långsiktigt arbete (Henriksen, 2010). 

 

I en studie gjord av Larsen m.fl. (2013) som syftade till att undersöka en framgångsrik 

talangutvecklingsmiljö. Studien handlar om danska fotbollsklubben AGF Århus och deras U17 

lag. Grunden till undersökningen var Henriksens studier på individuella sporter, och i denna 

studie som undersökte en lagidrott fanns det förväntningar på att det kunde bli ett annat resultat. 

Författarna använde sig av ett holistiskt synsätt där fokus var på mikromiljön med hänvisning 

till storleken på föreningen (Larsen m.fl. 2013). Utgångspunkten som författarna skriver om är 

att det är miljöns ansvar som är i fokus för att förbereda spelarna och inte individer eller 

klubben. Genom att undersöka åtta faktorer visade resultatet vikten av ”fokus på 

spelarutbildning och spelarutveckling” och ”familjära känslan”, men också att: ”lite mindre 

talang men förmågan att arbeta väldigt hårt” (Larsen m.fl, 2013, s. 200) är väsentlig. 

Resultatet visade också att lagkamraterna är av stor betydelse för att få en god utveckling, men 

också att stabens stöd var viktigt. De kunde alltid prata med tränarna påvisar författarna. Trots 

att en viktig faktor som träningsförutsättningar inte var de bästa visade författarnas resultat att 

det var av mindre betydelse. Larsen, m.fl. (2013) visade att selektering sker vid 12 års ålder, för 

att få god tid till att utbilda spelarna. Något som kan kopplas till långsiktigt arbete. Kulturen 

som finns i föreningen visade sig tydligast i den gamla klubbstugan, där all historik fanns 

sparad (Larsen, m.fl. 2013).  

 

Slutligen sammanfattar och jämför författarna med tidigare studier som gjorts och hittar fyra 

faktorer som stämmer bra överens: 1, det långsiktiga arbetet. 2, den starka kulturen. 3, den 

familjära känslan. 4, en miljö där alla delar med sig av sin kunskap, genom en öppen miljö. 
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Det var också viktigt att få spelarna att klara sig även utanför fotbollen. Brister som författarna 

hittade inom fotbollsföreningen var avsaknaden av förebilder och bristande kommunikation. En 

anledning enligt författarna var mindre bra samarbete mellan seniorlaget och 

ungdomsakademin. Om det fortsätter säger författarna, ”övergången kan bli en kulturkrock och 

därför representerar en utmaning... “ (Larsen m.fl. 2013, s.13). De resonerar också kring att 

familjekänslan i föreningen kan förstöras. Det är inget ovanligt problem då Larsen m.fl. (2013) 

har hittat annan forskning som stärker resonemanget. 

 

3.3 Svensk forskning 

Fahlström (2011) har gjort en studie på vad talang är och en del av det arbetet handlar om att 

specialidrottsförbunden fick ge sin syn på begreppet. Resultatet visade att det fanns svårigheter 

att beskriva begreppet talang, men det framkom att medfödd talang, träning och miljö var av 

betydelse. Men resultatet visade också att mycket träning övervägde den medfödda talangen. 

Inom miljön nämndes föreningens betydelse, bra tränare och träningsgruppen. Men också ”om 

man finns i rätt miljö eller byter till en god miljö så kan det ha avgörande betydelse” 

(Fahlström, 2011, s. 23) . Utövarnas egen betydelse lyftes också fram och bland annat nämndes 

vilja och attityd fram som några uttryck. Vad som också lyftes fram var långsiktighet som var 

en betydande faktor, framförallt om det kombinerades med bra träningar. Det beskrevs också 

att förbunden letade tidigt efter talanger även om talangen inte var viktigast. Det lyftes också 

fram att varje person är unik, något som måste tas hänsyn till mer säger Fahlström. Slutligen 

diskuterades också att det vore intressant att se hur föreningarna arbetar, både regionalt och 

lokalt eftersom det fortfarande är relativt okänt vad som sker i föreningarna.  

 

Fahlén och Sjöblom (2012) har forskat inom ämnet goda idrottsmiljöer och har gjort en 

undersökning som syftade till att undersöka två föreningar AC Springhill, föreningen har fyra 

sektioner, friidrott, cykling, ungdomssektion och handikappidrott. Föreningen har också 

elitidrott i verksamheten. Rawley FC som har idrotterna fotboll och innebandy med 

utgångspunkt i organisationens värderingar som bidrar till en god miljö. Till grunden finns RF:s 
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definition av vad en god miljö är. Fahlén och Sjöblom är framförallt intresserade av hur väl 

föreningarna löser olika problem som uppstår. Målet som författarna beskriver är att gå in på 

djupet i föreningarna för att verkligen få veta framgångsfaktorerna. I undersökningen tittade 

författarna på fyra ämnen: (1) klubbens fundamentala värde, där bakgrunden om föreningen 

beskrivs och vilken verksamhet som kännetecknar föreningen, samt vad som är viktigt i 

föreningen för att fortsätta utvecklas. (2) område, här beskrivs verksamheten, vad som görs och 

vad som är målet med verksamheten. (3) strukturella element och organisationsprocess, 

beskriver hur organisationen är uppbyggd från styrelse till ledare, men också vilka 

policydokument som finns och hur de används både på förenings- och lagnivå samt hur 

kommunikationen sker. (4) kriterier av effektivitet, som beskriver vilka faktorer som ligger till 

grund för framgången. 

 

Resultatet som Fahlén och Sjöblom (2012) kom fram till visar att AC Springhill, som har både 

bredd och elit, arbetade med nätverk och samverkan som en viktig del av verksamheten. Både i 

föreningen och i samhället. Det hände mycket i föreningen främst genom olika projekt. 

Författarna visade att mycket ansvar läggs på sektionerna som får arbeta mycket men samtidigt 

påverka sin egen verksamhet i hög grad. Författarna skriver att tränarna är anställda i elitlaget 

men hjälper också till i breddverksamheten. Men också uthyrning till skolan som en del av 

samverkan. Den andra undersökta föreningen Rawley FC arbetade också med samverkan och 

med ambitionen att alla skulle få vara med, främst genom att skapa en naturlig mötesplats för 

alla kring föreningen. Här hänvisar författarna till arenan som föreningen ägde och som hyrdes 

ut till andra aktörer.  Fokus var på barn och ungdomsidrott. Det ska vara roligt och toppning 

tillåts inte, de som vill elitsatsa hänvisas till andra föreningar.  

 

Mycket ansvar lades på föräldrarna och lagen därför fanns vissa grunder för att lagen skulle få 

bilda. Vad som är framgång var olika beroende på vem som tillfrågades, sportsliga resultat, en 

god ekonomi och antalet medlemmar nämndes (Fahlén och Sjöblom, 2012). Ett citat från en 

ledare lyftes särskilt fram: 
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”I slutet av säsongen antecknas tillsammans med varje lags tränare de som, om 

någon, som har lämnat föreningen. Sen tar vi kontakt med alla och diskuterar 

anledningen till varför de lämnar” (Fahlén & Sjöblom, 2012, s.22) 

 

Författarna tittade också på strukturen i organisationerna, styrelse, sektioner och ledares 

betydelse. Ledarnas engagemang på alla nivåer framhävs som en positiv och viktig bidragande 

orsak till framgången. Författarna ser också att AC Springhills gemensamma träningssyn 

genom hela föreningen var en positiv faktor. Författarna diskuterar likheterna mellan de utvalda 

föreningarna. Resonemanget som Fahlén & Sjöblom (2012) skriver om är att föreningarna 

bygger på sina styrkor. De är från olika geografiska områden och behöver anpassa sig efter sina 

möjligheter. Svårigheten som författarna hittat är att föreningarna vill expandera, något som de 

själva anser är svårt. ”En stor organisation har en större chans att överleva i längden än en 

mindre...” (Fahlén & Sjöblom, 2012, s.23). Fler medlemmar ger mer resurser. Författarna 

skriver att det krävs samverkan med andra organisationer och aktiviteter utanför ordinarie 

verksamhet. Föreningarna finns till för samhället vilket AC Springhill är tydliga med. Rawley 

FC poängterar att det är viktigare att alla trivs, istället för jaga snabba resultat. (Fahlén & 

Sjöblom, 2012) 

 

Alla får spela (Knutsson & Ljung, 2011) är en c-uppsats och en miljöstudie som undersöker två 

ishockeyföreningar, en breddförening och en elitförening, med fokus på Idrottslyftet och 

föreningarnas miljö. Undersökningen gjordes också på träningsmiljön, där författarna var ute 

efter att hitta likheter och skillnader mellan föreningarna. Förutsättningar, process, 

organisation, individen, laget var teman som författarna använde i arbetet. Resultatet som 

Knutsson och Ljung (2011) kom fram till vara att goda isytor, bra tränare och en god ekonomi 

är några viktiga faktorer för att få en god tränings- och föreningsmiljö. Författarnas 

undersökning av den idrottsliga miljön är av intresse för fallstudien i Husqvarna FF eftersom 

det finns likheter som bland annat lagidrott men, saknar perspektivet talangutveckling. 
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4. Teori 

I detta kapitel kommer de två modeller som Henriksen (2010) gjort. ESF-modellen som arbetet 

bygger på redovisas samt samverkan från ATDE-modellen (Henriksen, 2010). 

 

Detta arbete bygger på en kombination av två olika modeller som handlar om talangutveckling 

och miljön. Den modell som vi utgår från är Environment Successes Factors (ESF) (Figur 1) 

som beskriver de olika framgångsfaktorerna men som Henriksen skriver förklarar modellen 

inte varför miljön är framgångsrik (Henriksen, 2010). Henriksen tar upp vilka faktorer som 

ingår i den framgångsrika idrottsmiljön men modellen kan inte förklara vilken del som är 

viktigast. En faktor som kan vara väldigt tydlig och dominant i en framgångsrik idrottsmiljö 

kan vara av mindre vikt i en annan. ESF-modellen som Henriksen (2010) är en beskrivande 

modell som togs fram för att visa vilka faktorer som framgångsrikt påverkar idrottsmiljöerna. 

Idrottsmiljön påverkas av: 

1. Förutsättningar ingår miljöns resurser så som mänskliga, exempelvis antalet tränare, 

finansiella och materiella, vilket kan vara träningsmöjligheter. Henriksen betonar dock att det 

är förutsättningar som krävs för framgång, men inget likhetstecken att det blir så. 

2. Process som är alla aktiviteter som sker i den idrottsliga miljön. Där träningar, matcher och 

läger ingår. 

3. Individuella utvecklingen och framgångar som innefattar både idrottslig skicklighet och 

psykologisk och social kompetens vilket bidrar till idrottsframgång. 

4. Lagets framgångar där träningsmängden och laget är avgörande för individens framgång. 

5. Organisationsutveckling och kultur är det centrala i modellen och består av tre delar med 

utgångspunkt i Scheins modell om organisationskultur, ”Kulturella artefakter” är synliga 

strukturer och processer i organisationen, ”åtagna värderingar” beskrivs som normer, visioner 

och strategier som görs, men som också syns, “grundantaganden” är orsaker som inte syns, 

exempelvis att saker tas för givet och orsaker som inte syns.  
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Viktiga delar som Henriksen beskriver är organisationens förmåga att anpassa sig till miljön, 

samt hur nya medlemmar välkomnas in i organisationen. Tillsammans bidrar faktorerna till hur 

framgångsrik miljön är. Men organisationen och kulturen är det centrala och påverkar och 

integrerar med övriga faktorer (Henriksen, 2010). 

 

Figur 1 ESF-modellen (Henriksen, 2010) 

 

Modellen Figur 1 bygger på ett antal faktorer som sedan används som rubriker i arbetet, där 

alla delar utom kommunikation går att koppla till modellen. Kommunikation är en del som vi 

ansett som betydelsefull och är därför med som en rubrik.  
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Samverkan finns en tydligare koppling till i en annan modell, ”Athletic Talent Development 

Environment” (ATDE) (Figur 2) beskriver talangutvecklingens process gällande miljön och 

dess roller och funktioner. ATDE- modellens syfte beskriver Henriksen är hur unga aktiva tar 

sig från ungdom upp på elitnivå. Eftersom fokus är på individen är den aktiva i mitten av 

modellen. Modellen är också uppbyggd på en icke idrottslig och en idrottslig sida. Det finns 

också utövarens dåtid, nutid och framtid, vilket Henriksen säger att miljön ständigt ändras. 

Modellen är också uppbyggd i micro- och macronivå. I micronivån finns faktorer som skolan, 

familj och relaterade klubbar. Det är där individen spenderar dagarna och finns nära. I 

macronivån påverkar faktorerna skolsystem, media, idrottsmyndigheter och referensgrupper 

individen även fast personen inte är i själva miljön (Henriksen, 2010). 

 

 

Figur 2 ATDE-modellen (Henriksen, 2010) 
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Vilken kultur personen befinner sig i spelar en avgörande roll. Henriksen påvisar att viktiga 

personer som finns i mikromiljön främst i klubbmiljön, där tränaren har en viktig del. Men 

också förebilder både i samma ålder och äldre spelare. Makromiljön är mer brett, exempelvis 

ett idrottsförbund både på regional och nationell nivå. Utbildningssystem finns med eftersom 

det påverkar om individen har lätt för att utöva sin idrott eller om skolan blir ett hinder. Det 

finns också flertalet olika kulturer som påverkar. Henriksen beskriver också att en person kan 

tillhöra flera områden. Han ger exemplet att en förälder mest befinner sig i idrottarens icke 

idrottsliga liv, men kan också vara en del av det idrottsliga som tränare eller genom en god 

stöttning (Henriksen, 2010). 

 

Som tidigare beskrivits så kommer ESF-modellen och samverkan från ATDE-modellen att 

utgöra grunden för denna studie och bildar tillsammans följande rubriker i arbetet som kommer 

användas som teoretisk utgångspunkt. Frågor kring detta kommer utgöra grunden för 

intervjumanualen och sedan kommer resultat och analys redovisas utifrån de sex punkterna.  1 

Organisation och kultur: hur ser föreningens organisation och kultur? Hur organiserar dem sin 

verksamhet? 2 Kommunikation: hur kommunicerar föreningen internt och externt? 3 Ekonomi: 

hur tänker föreningen kring sin ekonomi och hur de använder sina ekonomiska medel? 4 

Spelarutveckling: hur är föreningens filosofi kring spelarutveckling och vad är målet med 

spelarna? 5 Samverkan: har föreningen någon aktiv samverkan med andra föreningar, idrotter 

eller samhällsaktörer? 6 Rekrytering: hur arbetar föreningen kring rekrytering av ledare och 

spelare? 
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5. Metod 

I detta kapitel redogörs för hur undersökningen gått tillväga från val av metod och urval till 

genomförande och bearbetning. Även de etiska överväganden som beaktats redogörs för här. 

 

5.1 Datainsamlingsmetoder  
Vid en empirisk undersökning menar Denscombe (2009) att datainsamling kan ske genom 

antingen kvalitativ eller kvantitativ ansats. Syftet med arbetet är att studera vilka faktorer 

föreningarna arbetar för att få en god idrottsmiljö för talangutveckling. Syftet kommer att 

besvaras dels utifrån dokument som erhålls från föreningarna samt genom intervjuer med de 

personer som idag arbetar med att genomföra/implementera dokumenten. Yin (2007) skriver att 

metoden ska utgå från typ av forskningsfråga, vid frågor som hur? och varför? så är generellt 

sett fallstudie, som metod att föredra. Vidare skriver Yin att fallstudiemetoden kommer ”till 

användning i många olika situationer med syftet att bidra till den samlade kunskapen om 

individuella, gruppmässiga, organisatoriska … företeelser” (Yin, 2007, s17). En fallstudie är 

en empirisk undersökning som i dess verkliga kontext studerar en aktuell företeelse. Det går 

med andra ord ta sig an kontextuella betingelser genom att använda fallstudiemetoden med stor 

relevans för det som studeras. Bryman (2011) pratar om kritik mot den kvalitativa metoden och 

nämner att den är för subjektiv, mycket bygger på forskarens uppfattningar. Det är också svårt 

att replikera undersökningen eftersom forskaren har stor betydelse i undersökningen. Det gör 

det också svårt att generalisera till andra miljöer. En annan faktor som nämns är att det är svårt 

att förklara hur författaren gick tillväga i en kvalitativ undersökning. Denscombe (2009) skriver 

att styrkan med en fallstudie är att tillåter en rad olika metoder och att den fungerar bäst när 

forskaren vill gå på djupet i en fråga. Speciellt om det handlar om studier som handlar om 

relationer och processer i en bestämd inramning. 
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5.1.1 Dokument 

Enligt Denscombe (2009) kan data i form av dokument fungera som ett alternativ till 

frågeformulär, intervjuer och observationer. Skriftliga dokument finns i en mängd olika typer. 

Exempel på sådana är dagstidningar, mötesprotokoll och webbplatser. Gällande det kritiska 

förhållningssättet utgår Denscombe från fyra ord som är viktiga vid utvärderingen av använda 

dokument. Dessa fyra nyckelord är: uppdatering, trovärdighet, popularitet och auktoritet. 

Samtliga fyra nyckelord har tagits i beaktning vid utvärdering och användning av insamlade 

dokument.  

 

5.1.2 Semistrukturerade intervjuer 

Med semistrukturerade intervjuer ges möjligt att ställa följdfrågor som ger mer frihet, 

flexibilitet och Bryman (2011) förespråkar med de kriterierna användning av en 

semistrukturerad intervju. Vidare beskriver Bryman att om man har ett tema med tydligt fokus 

är semistrukturerade att föredra. Denscombe (2009) framhåller att kvalitativa intervjuer är att 

föredra då dessa bidrar till att lyfta fram intervjupersonernas uppfattningar, åsikter och 

erfarenheter, vilket stämmer väl överens med denna undersöknings syfte. Vidare pekar 

Denscombe på den personliga kontakten som viktig för att få bättre och mer privilegierad 

information, vilket innebär att intervjupersonerna kan ge djupgående och specifik information. 

Fördelen som Denscombe (2009) beskriver om gruppintervjuer är att fler personer deltar i 

undersökningen. Principen är densamma som en personlig intervju att intervjuaren är i centrum 

men att fler svar kommer in. Det blir också fler personers åsikter och erfarenheter med i 

undersökningen. Men författaren betonar också att det är en gruppintervju om personerna 

samlats tillsammans men att personerna är individer. Det finns möjlighet att bygga intervjun på 

att få fram vad gruppen tycker tillsammans, det öppnar för gruppdiskussioner (Denscombe, 

2009). 
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Med hänsyn till ovan nämnda argument valdes att göra en fallstudie med semistrukturerade 

intervjuer i form av enskilda intervjuer och fokusgrupper som det mest relevanta instrumentet 

för datainsamling utifrån det syfte som undersökningen har.  

 

5.2 Urval 

5.2.1 Val av förening 

Val av förening för studien gjordes genom att ett antal urvalskriterier (Bilaga 1) togs fram för 

vad som skulle studeras. Det kriterierna skickades till Börje Ericsson som sedan många år är 

kanslichef på Smålands fotbollförbund och därmed har en god kunskap om de småländska 

fotbollsföreningarna. Bland kriterierna var faktorer som att vara framgångsrik i sin 

talangutveckling, att förädla spelare i åldern 13-19 år till föreningars A-trupper på nationell 

elitnivå och avslutningsvis tar ett socialt ansvar för att skapa ett livslångt intresse för idrott. Där 

sedan Ericsson tog fram fem olika föreningar som han ansåg uppfyllde kriterierna. De 

föreslagna föreningarna analyserades genom att läsa på deras hemsidor och kontakt togs med 

en förening om vad studien handlar om. En informativ intervju genomfördes med 

kontaktpersonen i föreningen för att säkerställa att föreningen var lämplig för studien och även 

kontrollera att de var intresserade av att delta i studien. Det visade sig att Husqvarna FF under 

åren haft 9 spelare i ungdomslandslagen mellan år 2000-2011 medan de representerade 

föreningen. Bland annat Mattias Bjärsmyr, Denni Avdic och Filippa Curmark. Utöver detta så 

har flera andra lämnat föreningen för proffsäventyr och senare även spelat i det svenska A-

landslaget. Flera spelare och ledare i föreningen har fått utmärkelser av Smålands FF, 

Jönköpingposten och Jönköpings domarklubb. Genom att förfrågan skickades till Smålands 

FF:s kanslichef blev det en avgränsning i urvalet att det skulle vara en Småländsk förening, att 

det som skulle studeras var pojkar och flickor i åldrarna 13-19 år. Att begränsa urvalet till 

Småland kan liknas vid ett riktat bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009) baserat på geografisk 

närhet. Föreningen visade en öppenhet och välvilja att delta vilket ansågs vara en fördel för att 

säkra studiens genomförande som Denscombe (2009) kallar för ett subjektivt urval. 
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5.2.2 Urval av intervjupersoner 

Önskemål framfördes om att få genomföra intervjuer i tre nivåer; organisationsledare med 

inblick i ungdomsverksamheten, tränare och aktiva spelare. Där ledarna ska vara verksamma 

inom avgränsningen för studiens ålder (13-19år) och med så lång erfarenhet som möjligt inom 

föreningen. Bland spelarna var önskan om en spridning i ålder, speltid på matcherna, position 

och bakgrund från olika föreningar. Dessa önskemål blev väl uppfyllda på alla punkter. 

 

Rebin Mardan. Organisationsledare och Akademichef. Har varit verksam i HFF i fyra år med 

olika roller. Koordinator för P15-17, assisterande tränare i herrlaget och har medverkat i arbetet 

kring revideringen kring Bredden är toppen. Har studerat vid GIH i Stockholm och arbetar till 

vardags som utbildningsansvarig på Smålands FF. Var distriktsförbundskapten för pojkar 1997 

och är även spelarutbildare på pojksidan på Smålands FF. 

 

Andreas Sandqvist. Började som spelare i Husqvarna IF och var 12 år när Husqvarna FF 

bildades. Blev ledare vid 18 års ålder år 1993 och har sedan dess varit tränare i HFF. Han har 

följt fyra årgångar som tränare och det första laget följde han från 7 år upp till 18 år. Övriga tre 

lag har han tränat från 12 år upp till junioråldern, 19 år. Samtliga spelare på pojksidan som 

spelat landskamper för Sverige när de varit aktiva i HFF har Sandqvist tränat. Förutom 

lagtränaruppdragen så har han under nästan alla 20 år varit med i ungdomsutskottet, varit 

individuell tränare, koordinator, fasledare, varit med i elitutskottet, ligger bakom föreningens 

spelarutbildningsplan Bredden är toppen som han tillsammans med bland annat Mardan 

reviderat och skapat den nya utbildningsplanen Den blå tråden. Inom Smålands FF har han 

varit distriktsförbundskapten för tre årgångar och även arbetat kring utvecklingen av Smålands 

FF spelarutbildningsplan. Arbetar till vardags som lärare och har även varit instruktör på Sanda 

fotbollsgymnasium. 
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L3. Verksam i föreningens ungdomsutskott.  Började spela fotboll i HFF som 6-åring och 

fortsatte tills han var 19 år. Tog inte plats i seniorlaget och valde att flytta iväg för att studera. 

Började sedan som ledare i föreningen och är nu ledare i ett av de äldre lagen i föreningen.  

 

L4. Tränare i ett av HFF:s äldre flicklag. Har följt dotterns lag sedan sex års ålder och varit 

ledare i Husqvarna FF i 10 år.  

 

P1-5. Fem spelare U17Elit. Urvalet av spelare genomfördes på så sätt att förfrågan ställdes till 

tränaren med önskemål om variation efter position, olika bakgrund (etniskt och 

moderförening), med spridning på olika mycket speltid och att samtliga spelare måste vara över 

15 år. Tränaren ställde frågan på en träning vilka som ville delta i studien och efter 

handuppräckning valdes fem spelare. 

 

F1-4. Fyra spelare U17 Dam. Urvalet gjordes av tränaren i laget med samma önskemål som 

ovan ställdes till U17Elit. 

 

5.3 Etiska överväganden 

Utifrån det tillvägagångssätt som undersökningen har är den etiskt försvarbar och 

okontroversiell. Även om studien syftar till att belysa den goda idrottsmiljön har informanterna 

anonymiserats. Ledarna som är myndiga har fått fingerade namn och spelarna som är över 15 år 

men inte myndiga har vi valt att anonymisera ännu mer genom att inte skriva ut bakgrundsfakta 

om dem. Ledarna Mardan och Sandqvist anges med namn för att de ha en så betydande roll i 

föreningen. Med deras erfarenheter och position inom Smålands FF är de inte vilka ledare som 

helst. Eftersom det är vida känt i fotbollskretsar att de är verksamma i föreningen så blir svårt 

att anonymisera deras identitet. Det kan vara känsligt att ha information som kan avslöja deras 

identitet för att ett ställningstagande i frågan lätt kan förstoras upp och bli taget ur sitt 

sammanhang.  
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Det var i undersökningen därför viktigt att poängtera intervjupersonernas frivillighet och att det 

som sades kommer att behandlas konfidentiellt. Dessutom var det viktigt med ett objektivt 

förhållningssätt genom hela studien, oberoende av vilka svar som erhölls.  

 

I det missivbrev som delades ut till informanterna i samband med intervjuerna redogjordes för 

deras rättigheter de hade genom ett deltagande i studien. Missivbrevet var utformat enligt 

Brymans (2011) fyra etiska principer.  Informationskravet, att forskarna ska informera de 

berörda personerna om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 

välja att avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet, att deltagarna själva ska få bestämma över 

sin medverkan. Konfidentialitetskravet, handlar om att obehöriga inte ska få ta del av 

information som kan avslöja informantens identitet. Nyttjandekravet, att de uppgifter som 

samlas in inte kommer användas utanför forskningsändamålet. 

 

5.4 Genomförande av undersökningen 

Två metoder för insamling av empiri användes som ovan nämnts och dessa metoder var 

dokumentation och intervjuer. Nedan beskrivs hur insamlingen gått tillväga och hur 

bearbetning av det insamlade materialet genomförts. 

 

5.4.1 Insamling av dokument 

I denna studie användes ett dokument, föreningens värdegrund Den blå tråden, som har 

fungerat som ett komplement till de genomförda intervjuerna. Den senaste versionen som 

precis (år 2014) har reviderats överlämnades via mail. 
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5.4.2 Genomförande av intervjuer och bearbetning av insamlad data 

Med stöd av den semistrukturerade intervjumanualen genomfördes de fem intervjuerna och alla 

intervjuer genomfördes i lokaler på Husqvarna FF:s träningsområde Vapenvallen. I föreningens 

stora konferensrum intervjuades organisationsledarna tillsammans, i det lilla konferensrummet 

intervjuades tränarna och flickspelarna, och pojkspelarna intervjuades i ett omklädningsrum på 

Zinkensdamm. Båda forskarna deltog i intervjuerna av ledare och tränare men delade på sig vid 

intervjuerna av spelargrupperna. Intervjuernas längd var 30 minuter för spelargrupperna, 70 

respektive 120 minuter för tränarna och 150 minuter för organisationsledarna. Genomförda 

intervjuer har med respondenternas tillåtelse bandats och ljudupptagningarna finns sparat hos 

forskarna. Materialet transkriberades och inkomna svar har sedan kodats efter de sex olika 

faktorer/huvudområden som svaret berör. Bryman (2011) säger att det är en fördel att göra 

inspelningar då vad som sägs och hur det sägs blir mer korrekt. Fördelar som också nämns är 

att det blir noggrant, andra kan granska materialet och i andra arbeten. Det påvisas också att det 

är en fördel att transkribera efter hand då nya teman kan uppstå som kan bli intressant under 

kommande intervjuer. Men det finns också nackdelar i form av att det krävs tid att transkribera 

och att intervjupersonen kan hålla igen med svaren på grund av inspelningen.  

 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är begrepp som mer passar in på kvantitativa studier. När det istället 

rör sig om en kvalitativ fallstudie så används istället begreppen trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och rättvis bild (Bryman, 2011). 

 

5.5.1 Tillförlitlighet 

När det gäller validitet och reliabilitet inom kvalitativa metoder föreslår Bryman (2011) att ett 

annat begrepp kan användas, tillförlitlighet. Bryman delar upp tillförlitlighet i fyra delar: 

Trovärdighet liknas vid intern validitet, viktigt är att det som studeras tolkats rätt i andras ögon. 

Överförbarhet som jämförs med extern validitet, något som beskrivs är hur bra författarna 

redogör och beskriver resultatet hjälper andra att överföra resultatet till andra miljöer. 
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Pålitlighet som är motsvarighet till reliabilitet, här pratar Bryman om att ha ett ”granskande 

synsätt”, att forskningsprocessen beskrivs noggrant.  Tillförlitligheten är hög då studien enligt 

kriterierna i en given förening. Överförbarheten är svår att mäta då det är en fallstudie och 

målet med studien var inte att generalisera resultaten utan att få fördjupad kunskap om hur en 

förening kan arbeta. Pålitlighet anses vara hög då studiens genomförande noga dokumenterats 

och därmed går att replikera men miljön kan med tiden förändras och därmed pålitligheten 

förändras. 

 

5.5.2 Äkthet 

Rättvis bild behandlar om studien ger en rättvis bil av informanternas uppfattningar och åsikter 

som sedan återges i studien (Bryman, 2011).  Genom att genomförda intervjuer har bandats och 

transkriberats har en hög rättvis bild uppnåtts. 
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer de intervjuer som genomfördes i föreningen samt föreningens 

värdegrundsdokument Den blå tråden att presenteras. Utifrån Henriksens (2010) modeller 

redovisas resultatet efter faktorer som presenterades i frågeställningen.   1 Organisation och  

kultur, 2 Kommunikation, 3 Ekonomi, 4 Spelarutveckling, 5 Samverkan, 6 Rekrytering. 

 

6.1 Organisation och kultur 

6.1.1 Organisation 

Föreningen har en huvudstyrelse där sju av åtta har en bakgrund som ungdomsledare i 

föreningen vilket gör att det skapar en god relation mellan elitverksamheten och 

ungdomsverksamheten. Under styrelsen finns det fem olika delar; föreningsservice, 

kommunikation, ekonomi/redovisning, marknad och själva fotbollsverksamheten.  Det finns 

även en grupp som heter Vårda Vapenvallen som hjälper till med arbetet kring huvudarenan. 

(Mardan) Föreningsservice är kanslipersonal där en person är anställd för att bland annat sköta 

planbokningar för träningar, matcher och övriga kansliuppgifter. Kommunikationsgruppen har 

ansvar för hantera och förbättra kommunikationen såväl inåt i föreningen men även utåt via 

sociala medier. Marknad har en person som är heltidsanställd för att arbeta med 

marknadsfrågor som sponsring och liknande uppgifter. (Mardan & Sandqvist) 

 

I fotbollsverksamheten är de två tränarna i herrlaget heltidsanställda och det två tipselittränarna 

har halvtidstjänster. Fotbollsverksamheten är i sin tur uppdelad i fyra utskott/sektioner; elit 

(herr, U21, U19, U17), dam, ungdom och fotboll för alla. (L3) Fotbollsverksamheten är också 

indelad i fyra olika faser; elit, 11-manna, 7-manna samt 5-mannafasen. Elitfasen tillhör 

elitutskottet och de övriga tre faserna tillhör ungdomssektionen. (L3 & Sandqvist) Varje fas har 

en fasledare, som ska fungera som tränarnas tränare, som var sjätte vecka samlar huvudtränarna 

inom fasen för att diskutera att de följer riktlinjerna som föreningen satt upp.  
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Målsättningen från föreningen är att fasledarna inte ska vara ledare inom den fas det är 

ansvariga för vilket tyvärr inte alltid har varit möjligt. Sandqvist berättar om att detta är ett sätt 

för en ideell förening att kunna organisera sig som kan mätas mot en elitförening med många 

anställda på ungdomssidan. (Sandqvist) ”vi är alla ideella krafter, så många som hjälper till 

för att föreningen ska funka. Det skulle jag gärna vilja lyfta fram”(Mardan). Bland annat sköts 

herrlagets matcharrangemang i Superettan och hela ungdomsverksamheten bärs upp av det 

ideella engagemanget (Mardan). 

 

6.1.2 Kultur 

Kulturen som målas fram av samtliga intervjuade är att Husqvarna FF är en förening för alla. 

Oavsett vilket område som det ställs frågor kring så återkommer det hela tiden. L3 berättar om 

FFA där 50-60 ungdomar och vuxna med funktionshinder spelar fotboll i föreningens regi. Idag 

har HFF tre träningsgrupper och en fjärde är på gång att startas upp. Föreningen har idag två 

övergripande mål med sin verksamhet; att erbjuda alla som vill, att få göra en elitsatsning. 

 

”[...]vi har också en mer social del, där vi vill att alla ska ha ett livslångt 

fotbollsintresse. Så när du slutar spela fotbollsintresse i Husqvarna FF så ska du 

ha ett bibehållet fotbollsintresse. Du ska ha en bibehållen HFF-själ och hjärta. Och 

du ska ha blivit en bättre människa.” (Sandqvist) 

 

Det finns också en acceptans i föreningen. att man får misslyckas och det finns också en kultur 

i spelet, hur Husqvarna FF vill spela fotboll, det finns i hela föreningen (Mardan). 

 

”[...]vi har den här uttalade elitambitionen men vi ger inte avkall på att alla ska få 

möjlighet att spela i Husqvarna FF. Oavsett ålder eller kön eller möjligheter rent 

psykiskt eller fysiskt. Det kan jag tycka kännetecknar Husqvarna FF” (L3) 
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Det har också fått föreningen att inse att det krävs ännu mer människor som hjälper till nu 

berättar L3. Att föreningen är för alla betonas flera gånger säger Mardan och spelarna. 

 

”I HFF så är det okej att vara olik. Du får vara som du vill. Det som förenar oss är 

fotbollen och att vi älskar fotboll. Det tror jag är grunden att man känner en 

trygghet, glädje och en gemenskap.” (Sandqvist) 

 

En del i det är att föreningen har FFA men också att spelarna kommer från 30 olika länder och 

5 kontinenter (Mardan). L3 berättar också att kulturen från förr finns kvar i orten. Att alla inte 

vant sig vid omställning, det är en form av bruksortsmentalitet kvar. (L3) Även L4 nämner 

Superettan som en stor sak i föreningen och i Huskvarna. Eftersom det är första gången i 

historien som föreningen spelar i Superettan blir det ett naturligt samtalsämne. Att det var mer 

uppdelat förr gällande de olika verksamheterna berättar L4 om men att det blivit bättre nu och 

det är mer gemensamt. Historiken om den sammanslagning som bildade Husqvarna FF 

bekräftas av spelarna på både pojk- och flicksidan och P5 berättar att det är många inom 

föreningen som berättat om historien hur Husqvarna FF bildades. Det finns även i Husqvarna 

FF är en öppenhet för den kunskap som finns i föreningen, Sandqvist lyfter fram att kunskap 

ska man inte stänga inne utan delas till dem som vill ta del av den.  

 

”på Jönköpingsbibliotek så vill jag inte som Husqvarnabo bara få komma åt vissa 

böcker.  Jag vill kunna komma åt all den information, bara för att jag inte är en 

elitförening så tycker jag inte så ska det inte vara farligt för mig att ta del av 

kunskap. Och jag tycker [...] man är illa ute om man vill stänga kunskap”. 

(Sandqvist) 
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6.1.3 Policydokument 

Husqvarna FF har precis genomfört en omfattande revidering av sitt policydokument. Den 

första versionen bredden är toppen kom ut år 2004. Den nya som kommer att lanseras under år 

2014 heter den blå tråden. I bredden är toppen som var en HFF:s utbildningsplan presenterades 

hur föreningens värdegrund är och historik från såväl ungdom som seniorfotbollen. Men även 

vad som förväntas av spelare, ledare och föräldrar i del olika åldrarna. Spelarutbildningen var 

då uppdelad i fyra olika faser; nybörjarfasen, inlärningsfasen, utvecklingsfasen och 

prestationsfasen. Varje fas är uppdelad i olika nivåer efter ålder, utvecklingsfasen och 

prestationsfasen är dessutom uppdelad i ett breddspår och ett elitspår. I varje fas redogörs för 

HFF:s riktlinjer/mål för den fasen vad gäller fotbollsmässig utbildning, ledarens roll, träningar 

och matchning. HFF vill ha ett levande dokument som anpassas efter hur fotbollen och 

samhället förändras (Mardan). 

 

Det gjordes en revidering år 2011 men föreningen kände ändå att det behövdes en rejäl 

revidering för att möta kraven på en förening som ska möta framtiden (Mardan). Dokumentet 

är något som även L4 lyfter fram: ” […]det som jag imponerades av var ju just det här arbetet 

runt Blå tråden den har ju funnits med i sammanhanget ända sedan jag nästan kom in i 

föreningen.”. (L4) 

 

I den nya versionen Den blå tråden finns de olika faserna kvar och har tydligare kopplats till 

Svenska fotbollsförbundets spelarutbildningsplan, som också är indelad i fyra nivåer. 

Värdegrunden att alla ska få vara med har inte förändrats i den nya versionen utan det som 

skiljer är att föreningen samlat ihop de olika policydokument som tidigare fanns som enskilda 

blad har nu samlats ihop till ett och samma dokument. Till exempel policys om tobak, droger, 

doping, alkohol, trafiksäkerhet, sociala medier, olämpligt uppträdande, spelarutbildning, 

ledarutbildning, föräldrarnas roll, rekrytering av spelare. (Bilaga 2) 
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För att implementera sitt policydokument håller HFF i olika utbildningar, kick-off, 

informationsmöten och den används kontinuerligt i verksamheten. Även om det kan hända att 

något enskilt lag återfaller i gamla vanor så har föreningen ingen uttalad strategi om vad som 

händer när det blir så mer än att återigen informera. Det finns en dröm om att ha en 

heltidsanställd ungdomsansvarig som kan arbeta med att implementera och följa upp att den 

verkligen följs (Mardan).  

 

En ledare (L4) på flicksidan berättar om att arbetet kring blå tråden är imponerande och att det 

funnits med sen ledaren började i föreningen. Att det varit en hjälp att stödja sig mot vad som 

ska läras ut vid de olika åldrarna men även när föräldrar pushar barnen för hårt och vill lite för 

mycket så kan ledaren visa att det här är vad vi förväntar oss av en spelare i den åldern. 

Sandqvist berättar om det är viktigt att tänka långsiktigt och verkligen få med så många som 

möjligt hela vägen och arbeta med att spelarna ska få det där brinnande intresset för fotboll är 

en nyckelfaktor. 

 

”Jag vet ju att det händer saker, dom som är bäst när dom är 6 år, det finns ingen 

korrelation att dom också kommer vara bäst när dom är 19. Utan det här 

brinnande intresset, passionen för fotboll. Det tror jag är direkt avgörande.” 

(Sandqvist) 

 

Sandqvist berättar vidare att spelarutbildningsplanen som nu tagits fram är för att 

medvetandegöra spelarna tidigare om vad som krävs för att en bra fotbollsspelare. Att det sker 

genom att spela mycket fotboll så dom märker hur roligt det är men ändå inte ta bort den egna 

kreativiteten och glädjen att själva upptäcka det. Att undvika att det som tidigare år skett ibland 

genom slumpen. 

 

 

 

https://my.lnu.se/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_7894_1


David Brandt & Daniel Fröström  2014-06-11 

2IV31E - Idrottsvetenskapligt examensarbete  

33 

 

6.1.4 Faddersystem 

Föreningen har idag inget uttalat faddersystem, men Sandqvist berättar att det har funnits en 

god ambition, främst från A-tränaren, som inte alltid lyckats fullt ut. ”Det har gjorts försök ... 

med väldigt goda intentioner. Men det har ofta fallit på att i Husqvarna FF ju under vår 

25åriga historia inte haft professionella fotbollsspelare” (Sandqvist). Något som bekräftas av 

Mardan som också berättar om att mellan herrarnas A-lag och U19 så är det ganska öppet då de 

tillsammans bildar föreningens U21-lag så där finns det redan en naturlig kontakt mellan 

trupperna. Däremot är spelarna i U17 Elit och U17 Dam faddrar till de allra yngsta när det är 

ledare på fotbollsskolan på somrarna. Något båda spelargrupperna framhåller är roligt för de 

blir som idoler för de barnen och de brukar komma fram och hälsa när de möter varandra på 

träningsanläggningen. (P1-5 & F1-4)  

 

Ledaren på flicksidan nämner att Alexandra Vera och Filippa Curmark som spelar i Jitex i 

Damallsvenskan känner spelarna till men även om Curmark spelar F19-landslaget så används 

inte spelarna aktivt som förebilder av föreningen. Vilket ledaren erkänner att man skulle kunna 

använda dem bättre som ett skyltfönster för de yngre tjejerna att se upp till och visa att de gick 

från spel i HFF till Damallsvenskan och även det svenska landslaget. 
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6.2 Kommunikation 

En viktig del av kommunikationen och för att få med hela föreningen beskrivs som: 

 

”[…]man kan väl säga att dem här sektionerna som Mardan visade på början där 

dem har ju kanaler in i huvudstyrelsen då. Vi vill ha en i ungdomsutskottet eller 

ungdomssektionen en är med i styrelsen, en är med från dam, elit också kan man 

väl säga så det är, tanken är ju att vi ska få den här spelarutbildningsplanen att 

genomsyra precis hela föreningen. “ (L3) 

 

Även ungdomssektionens fasmöten är en viktig del av kommunikationen. Där varje lag har en 

person med och så även en person från ungdomsstyrelsen (L3). Även L4 lyfter fram fasmöten 

som ett bra sätt att få information eftersom kommunikationen sker både uppåt och neråt i 

organisationen men även de ledarträffar där diskussioner förs och problem lyfts fram. Eftersom 

ungdomssektionen har ansvaret för lagen och därmed är ute och ser både träningar och matcher 

i lagen blir det lättare att få information om något inte fungerar. En del som är under 

uppbyggnad är att få del av föräldrarnas åsikter genom en föräldragrupp (L3). 

 

Om spelarna har något att framföra sker kommunikationen till tränaren berättar L4. Spelarna i 

flicklaget bekräftar att är det något kan man alltid prata med tränaren (F1 & F2). Även killarna i 

P17 Elit bekräftar att kommunikationen går genom tränaren (P2 & P3). L4 har också funderat 

på ett spelarråd, något som inte funnits tidigare i laget, det kan vara ett bra sätt att lyfta fram 

åsikter. En av killarna berättar att dem förra året hade ett spelarråd (P5). 
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6.3 Ekonomi 

Förutsättningarna ekonomiskt för att bygga en bra ungdomsverksamhet beskrivs som goda 

även om det finns en ambition att göra ännu mer berättar L3. Han berättar vidare att materialet 

för att bedriva fotbollsträning beskrivs som goda men att man alltid vill ha mer.  Sandqvist 

beskriver: 

 

”Det är också en framgångsfaktor. Skämmer man bort spelare så får man 

bortskämda spelare och det vill vi ju inte. Vi har bollar som jag, vi ett tag, vi spelar 

i Sveriges högsta serie och har träningsbollar som fattas det en boll så går vi en 

timme efter träningen och hittar den bollen, tills vi har hittat den. Så dem är inte 

bortskämda.” (Sandqvist) 

 

Det finns en ambition berättar L3 om att ha icke föräldratränare ner till 13- 14 års ålder men 

också att ha en övergripande ansvarig som stöttar ungdomslagen. Men L3 betonar att det är 

svårt att genomföra med ideellt arbete, det behövs mer pengar för att genomföra och mer tid. 

Nytt inför i år berättar Mardan är att föreningen får tipselitpengar av föreningen Svensk 

ElitFotboll (SEF) och med dem pengarna kommer ett krav att ha två halvtidstjänster, som 

föreningen valt att fördela på U17 och U19-lagen. L3 berättar att de senaste åren har föreningen 

erbjudit fler träningar i veckan hela året runt vilket därmed gjort träningsavgiften har höjts, men 

fördelat på antal träningar blir kostnaden per träning ungefär densamma. 

 

Varje lag får beroende på ålder lika mycket pengar för att åka på cuper. Men vill man åka på 

fler cuper får lagen själva finansiera det. Det gäller både för breddlagen och elitlagen. (L3) Det 

bekräftar L4 att laget får en symbolisk summa för att åka på cuper och att laget gjort mycket 

aktiviteter sen de började med att samla in pengar. Både för att kunna åka på cuper men också 

andra aktiviteter utan att det blir för dyrt för tjejerna så alla kan åka med. (L4) Tränaren får 

medhåll av tjejerna i laget som också beskriver att laget samlar in mycket pengar (F1 & F2) 

som de sen använder till en sommar och en vintercup (F2). 
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Det finns även andra ekonomiska förutsättningar som lagen får, från P17 Elit och uppåt på 

pojksidan berättar L3 att lagen får buss till bortamatcher, ett mål mat och utöver det får 

spelarna betala själva. På flicksidan finns endast reseersättning vid långa bortamatcher i DM 

(L4). På frågan om föreningen gör något dem inte vill göra så beskrivs försäljning av saker i 

lagen men att det är viktigt för att få in pengar. (L3) 

 

6.4 Spelarutveckling: träning- och matchsituation 

6.4.1 Träningsförutsättningar 

Träningsförutsättningarna i Husqvarna FF är goda och bedrivs främst på Vapenvallen 

(Mardan). Som en del av policyn berättar L3 att det ska erbjudas många träningar året runt 

eftersom att många har inget annat än fotboll. Från 13 års ålder erbjuds alla spelare 3-4 

träningar i veckan året runt (Den blå tråden, Bilaga2) Men det är heller inga krav på att 

medverka på alla passen betonar han. Det har förts diskussioner gällande antalet pass på vintern 

men att ungdomar som bara spelar fotboll inte ska bli lidande, därför är det samma antal året 

runt. L4 säger att tjejerna är positiva till fyra träningar i veckan, men det är inget måste att vara 

med på varje träning. 

 

Tjejerna bekräftar att det är tillräckligt med träningar (F1-4) och att dem fick frågan om antalet 

träningar (F3). Föreningen har ett samarbete med ett gym i närheten där träning bedrivs 

(Mardan). Tjejerna säger att de har kört brottning i vinter istället. Gällande övriga anläggningar 

som omklädningsrummen tycker spelarna överlag är bra (F1) och att det har blivit bättre 

jämfört med förra året (F2 & F3). Även om duscharna på ett område är sämre (F1-F4). 
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6.4.2 Ledarutbildning 

Det finns cirka 100 tränare som arbetar ideellt i föreningen berättar Mardan och i den blå tråden 

(Bilaga 2) finns de krav som ledare, tränare, huvudtränare eller utbildningsledare (fasledare) 

måste genomföra. Vidare berättar Mardan att utbildningarna är anpassade för de olika faserna 

föreningen arbetar efter men kan även vara riktade mot enbart tjejtränare för att behålla tjejerna 

längre i verksamheten.  

 

L4 håller med om att det finns utbildningar att gå, det är också ett bra sätt att få information om 

vad som förväntas av ledaren. Generellt finns det gott om ledare i lagen även om vissa grupper 

har något färre ledare. Det blir svårt att ställa krav på ledarna, eftersom varje ledare är viktig i 

verksamheten. Men för att få fram ännu fler duktiga spelare är bra ledare av stor betydelse. (L3) 

Ledaren har en viktig roll i spelarnas utveckling, på pojksidan lyfts framförallt Sandqvist fram. 

Både sättet han jobbar med spelarna och sin erfarenhet. (Mardan). Alla de åtta pojkspelare som 

spelat i pojklandskamper för Sverige medan de tillhört HFF har haft Sandqvist som tränare. 

Även spelarna framhåller Sandqvist som en viktig person, han är lätt att prata med och hjälper 

spelarna att utvecklas (P4). Som spelare kan du alltid prata med honom i alla lägen (P5). 

 

6.4.3 Spelarutbildning 

Det finns också en utbildningsplan för spelarna med olika teoripass. I dem yngre åldrarna är det 

mer samtal kring hur man är en bra kompis och fairplay. Ju äldre spelarna blir är det mer 

teoripass och fler timmar. Mardan bekräftar också att det inte funnits nerskrivet fram tills nu, 

men att mycket har gjorts ändå. Men genom att få ner det på papper blir det lättare för ledarna. 

Teoripassen är också en del i att förbereda spelarna för vad som krävs för att bli elitspelare, 

både fotbollsmässigt och hur du förbereder dig. (Mardan) Även spelarna i pojklaget bekräftar 

att dem har teoripass, där träningarna beskrivs, intensitet och förutsättningar i träningspassen 

(P3). Det bidrar till en god fotbollsutbildning (P5). 

 

 

 

https://my.lnu.se/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_7894_1


David Brandt & Daniel Fröström  2014-06-11 

2IV31E - Idrottsvetenskapligt examensarbete  

38 

 

6.4.4 Utmanande miljö 

Det finns ett antal faktorer som föreningen tycker är viktiga för framgången. Området är en 

positiv del, många från inte allt för lätta förhållanden vilket Mardan tror bidrar till att de är 

villiga att jobba lite hårdare. Något som också nämns är tålamod, hos både spelare och ledare. 

Det går lite för snabbt och det gäller att ha tålamod med spelarna och ge dem yngre chansen 

men att resultaten styr. Men också att spelarna har tålamodet att vänta. Här kan föreningen bli 

bättre. (Mardan) Också L3 nämner tålamod, men också ge spelarna tidigt en bra 

fotbollsutbildning.  

 

Han nämner också styrkan i föreningen att ha en bra verksamhet med lag från tidiga åldrar till 

seniorlagen. (L3) För att lyckas på tjejsidan betonar L4 vikten av gruppen, att ha en 

sammanhållen grupp eftersom många spelar för kompisarna.  

 

Det är också viktigt att ha roligt, sen kommer resten med tiden. Därför görs aktiviteter även 

utanför fotbollen. (L4) Något en spelare i ett flicklag också bekräftar, men också att det är en 

grupp som håller ihop (F2) och att alla har någon att vara med (F1). Även killarna pratar om att 

de gör aktiviteter utanför fotbollen, för att lära känna varandra (P4 & P5). P4 berättar att de gör 

aktiviteter tillsammans, står parkeringsvakter på A-lagets matcher, plockar skräp, både P3 och 

P 4 berättar att dem får vara bollkallar på matcherna. L4 lyfter fram för att en spelare ska kunna 

lyckas är träningsvilja. Men också att se spelarna som medhjälpare istället för konkurrenter är 

något som kan hjälpa spelarna att utvecklas mer. Något en spelare också pratar om (P3) 

 

En viktig del är bredden i föreningen, att Husqvarna FF fått fram spelare kontinuerligt tror L3 

bygger på att: ”Vi får med så pass många barn som vill spela fotboll och som fortsätter vilja 

spela fotboll och det klart då ökar ju sannolikheten väldigt mycket att vi faktiskt får fram 

talang” (L3). Det är något Mardan också nämner. För att visa vikten med bredden fanns ett 

breddlag upp till 17 års ålder förra året. En satsning sen några år tillbaka, något som tyvärr inte 

blev av i år. Flera spelare blev för gamla för ungdomsfotboll, det gjorde det svårt att behålla 

dem i föreningen, sen var det svårt att hitta en tränare till laget (L3).  
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Sandqvist berättar också att alla som vill får chansen att vara med i elitverksamheten vid 14 års 

ålder, det är upp till spelarna att välja inriktning. Vilket skiljer Husqvarna FF:s elitverksamhet 

mot många andras (Sandqvist). Att också älska fotboll och skapa en passion är en viktig del, 

annars är det svårt att lyckas (Mardan). Det bekräftar också L4 och nämner att få spelarna att 

idrotta länge och att få med bredden är utgångspunkter i verksamheten för honom. Något 

spelarna också nämner att alla får chansen på flicksidan (F2 & F4). Att också få tillbaka gamla 

spelare som slutade förra året är en viktig del (L4).  

 

Sandqvist berättar om att bredden gör att förutom spelare kommer det fram både ledare och 

domare från föreningen, det är vad spelarna själva vill satsa på. Sandqvist tar upp att 

hemligheten bakom HFF:s framgångar är de har en stor mängd spelare, fantastiska spelare som 

älskar fotboll och att de har nära till fotbollsplanerna. 

 

Andra viktiga egenskaper som föreningen tycker är viktiga är, bra spelförståelse, funktionell 

teknik och i äldre åldrar när spelarna är färdigväxta fysiken (Mardan). Viktiga personer för 

individens utveckling nämner bland annat L4 dem informella ledarna i gruppen, glädjespridare. 

Spelarna både pojkarna och flickorna nämner också laget som en viktig del, men också 

föräldrar och tränarna är viktiga personer. Sandqvist lyfter också fram ledare som en viktig 

person för att få fram bra spelare, även om det inte alltid behöver vara den bästa instruktören 

(Sandqvist). Men killarna lyfter också fram individens roll (P1, P4, P5). 

 

Att veta vad som krävs för att bli seniorspelare eller på sikt elitspelare tycker inte L4 att 

spelarna vet helt. Det krävs mycket egenträning bland annat. Men att mellanstegen i föreningen 

på flicksidan och damsidan bidrar till att lyckas, men att det är svårt att nå division1-laget som 

spelare (L4). Genom att testa på seniorfotboll bidrar till att veta vad som krävs (F2).  Det är 

också viktigt att ge spelarna den chansen (F1, P4). En av killarna pratar om att det krävs 

mycket träning, minst 10 000 timmars träning och att det är mycket tid (P5).  Sandqvist pratar 

även här om tålamod att 10 000 timmars träning är en siffra som föreningen inte kan erbjuda 

innan 19 års ålder utan det kan dröja tills spelaren är 23 år innan den kvoten är nådd.  
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För att erbjuda spelare ett senioralternativ till A-laget startade föreningen upp Husqvarna IF 

igen som en farmarklubb, ett B-lag för spelare på tillväxt och tanken var att spela upp det laget 

till Div3-4. Men när regelverket ändrades kring farmarklubbsavtalet så försvann den 

möjligheten vilket var synd tycker Sandqvist. Idag har HFF istället ett U21-lag för några av 

elitspelarna men kan inte erbjuda de elitspelare som inte klarar konkurrensen eller 

breddspelarna ett alternativ i föreningens regi. I år har HFF valt att kontraktera de spelare som 

var med och tog upp föreningen i Superettan men som av konkurrensskäl inte fick vara kvar för 

att sedan låna ut dem till andra föreningar. Så om äventyret i Superettan skulle bli ettårigt så har 

föreningen möjlighet att kalla hem dem igen, men även om någon spelare får en positiv 

utveckling kunna kallas hem om föreningen spelar i Superettan även år 2015 (Sandqvist). 

 

6.4.5 Träning 

Tidigare har träningsgrupperna i Husqvarna FF varit indelade efter ålder. Det har gjort någon 

spelare lämnat för att spelaren inte fått extra utvecklingsmöjligheter. Men på senare år har det 

blivit mer samarbete mellan årskullarna och L4 bekräftar också att deras lag tidigare tränade en 

gång i veckan med träningsgruppen över förra året för att skaffa sig rutin, både genom tuffare 

motstånd och på sättet det laget spelade fotboll. Spelare från truppen får också träna med laget 

över ibland, en form av extraträning, men L4 säger att spelarna behöver närvaro på egna 

träningen för att få den chansen. Mardan säger att det finns olika nivåer av uppflyttning 

gällande spelare, rotationsträning, blandad uppflyttning och permanent uppflyttning. Spelarna 

säger att träningsgrupperna varierar från år till år, men att det är viktigt att ta ett år i taget 

gällande vilken grupp du tillhör (P1). En spelare betonar också att fokus är på laget (P3). 

 

Gällande upplägg på träningarna har flickornas träningsgrupp inte använt nivågruppering så 

mycket utan alla spelarna har kört samma övning och haft samma fokus. Det är också upp till 

tränarna att bestämma i dem olika lagen. Fokus ligger på att utbilda spelarna (L4). Något 

spelarna bekräftar (F1 & F2). Gällande träningarna beskiver en spelare att dem är bra, roliga 

och tuffa (F3). Även pojkspelarna är nöjda med träningarna. En spelare nämner Sandqvists 

förståelse och tiden han lägger ner (P5) och han beskrivs också som pedagogisk (P5).  
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Han vet också vad spelarna behöver träna på (P4). Där spelar erfarenheten in (P1). Att ge 

spelarna utmaningar är både viktigt och svårt anser Sandqvist. Dels för att det är ideella 

personer som är ledare. Som en del använder Husqvarna FF spelarutbildningsplanen från 

Svenska FF:s  metod enchanced guided discovery, att ställa frågor, lyfta fram spelarnas åsikter 

och låta spelarna själva komma på lösningen. Det ställer höga krav att ställa rätt frågor betonar 

Sandqvist.  

 

Ambitionen är att spelarna ska lösa problem, hitta problemen, hantera sitt eget lärande och som 

ledare ha så liten roll som möjligt (Sandqvist). Sandqvist berättar också att erfarenheten som 

lärare är till stor hjälp som tränare och han känner också att han lyckas när han ser spelarna 

träna själva utanför träningstid för att de vill bli bättre.  

 

Även L4 bekräftar svårigheten med att ge utmaningar. Spelarna i ett flicklag anser också att det 

är viktigt att alla måste gå in för träningen (F1) men också: ”man måste ju ha nya utmaningar 

hela tiden för då annars blir man ju inte bättre” (F4). Fram till 13 års ålder handlar 

verksamheten bara om en sak säger L3: ”[...]ge alla så mycket fotboll som det bara går” men 

också ge en stimulerande fotbollsmiljö så att spelarna fortsätter med fotboll. För att veta vad 

som förväntas i åldrarna tycker L4 att den blå tråden är ett bra hjälpmedel för laget även om 

några blommar senare kan de fortsätta träna på vissa delar. Det blir en bra hjälp att förbereda 

spelarna mot seniorverksamheten. 

 

Spelarna i pojklaget säger att feedback sker på olika sätt. Dels har varje spelare ett möte med 

tränaren två gånger om året, på mötena diskuteras vad spelaren kan göra bättre för att sedan 

utvärdera om det lyckats.  Det görs även fystester bekräftar spelarna. (P1) Där en spelare säger: 

”Alla vill såklart bli högre” (P2). Dörren är alltid öppen att prata med tränaren om de 

personliga målen (P1-5) och att det märks redan nästa träning (P3). Av de här 10 

pojklandslagsspelarna, som, som vi har haft de senaste 15 åren så tror jag att, jag har tränat alla. 

Jag har haft alla i träning som ungdomsspelare. Och det är inga hemligheter, de har spelat med 

spelare som är bra, de har spelat med spelare som är mindre bra.  
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Men de har spelat med spelare som brinner för fotbollen. Men de har inte spelat i lag som varit 

bäst i Sverige. Jag tror inte man behöver göra det för att bli bäst. Dom här har fått ta stort 

ansvar i grupper där de ibland har varit bäst. Och det har de inte mått dåligt av. 

 

6.4.6 Match 

För att spelarna ska få bra matchning har lagen på elitdelen åkt på passande cuper inom 

Sverige. Men också bjuda in och åka till duktiga lag en helg förekommer också. Allt för att få 

bra matchmotstånd (Mardan). Det nämner också L3 att cuper är viktigt för att få bra motstånd 

och det ger bra motivation till spelarna att veta att det finns duktiga lag utanför Vapenvallen. 

Mardan berättar att det har varit utmaningen de senaste åren att ge bra matchning både på 

ungdomsnivå och seniornivå.  

 

Det har gjort att duktiga spelare lämnat föreningen lite tidigare både på pojksidan och 

flicksidan. Men nu med Superettan möjliggör det att behålla spelare längre på herrsidan 

(Mardan). Det är också målsättningen berättar L3 att behålla spelarna längre inom föreningen 

och att det nya upplägget med matchning i A-lag, U21, U19 och U17 möjliggör det för killarna. 

Sandqvist berättar att de spelare som spelat pojklagslandskamper inte har spelat i dem bästa 

lagen och säger vidare att det inte är något måste för att lyckas, men att alla spelarna brinner för 

fotboll är något som är viktigt. Även L4 betonar vikten av att ge spelarna utmaningar. En viktig 

utmaning som spelarna ges på flicksidan är möjlighet till spel i laget över. Dels för att spelarna 

ska veta vad som krävs i framtiden. Men också kunna ta med sig erfarenheter ner till lagets 

träningar. När det gäller lagtillhörighet beskriver L4: 

 

”[...] jag brukar tjata om skynda långsamt, alltså vi har lite för bråttom med 

tjejerna ibland och då har dem lagt av när dem är 19-20, många utav dem. Sen är 

det ju andra faktorer naturligtvis som kan avgöra att dem lägger av…” (L4) 
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Angående val av serie säger Sandqvist att det förs diskussioner mellan fasledaren och 

huvudtränaren under säsongen men att det är föreningens beslut vilken serie laget ska tillhöra. 

Feedback får spelarna från ledarna sker främst på matcherna (F1). En spelare betonar att man 

får höra om man hör något bra (F2). Men att det också är mycket feedback mellan spelarna och 

att det är viktigt (F3). Även killarna bekräftar att samtal med spelarna sker också efter 

matcherna, vad som gjorts bra och kan bli bättre (P5). Hur laget arbetar med målsättningar så 

finns inga individuella mål men på lagnivå, det är kopplat till prestationen med stort 

bollinnehav berättar L4. F2 bekräftar att de inte satt några personliga mål. 

 

6.4.7 Spontanfotboll 

En av framgångsfaktorerna som både Mardan och Sandqvist beskriver i Husqvarna så är det att 

spontanfotboll av stor betydelse. Möjlighet till spontantfotboll beskrivs som: ”Goda, av två 

anledningar, vi har två stycken konstgräsplaner, en liten och en stor. Den närhet till vårat 

största upptagningsområde nämligen Husqvarna söder”( Sandqvist). Men Mardan säger också 

att planerna nästan alltid är används, är det inte är träning så är det spontanfotboll. Planerna är 

också alltid öppna, så även båda konstgräsplanerna. Det är också mycket fotboll på alla planer 

redan vid klockan fem (Mardan). Något som också lyfts fram är att om ett lag inte behöver hela 

planen får andra barn gärna använda resterande delen av planen för spontanfotboll (L3). 

Sandqvist berättar om spelarna vill ha tillgång till bollar så får dem låna nyckel av honom, det 

spelar ingen roll att killarna tränar fem- sex gånger i veckan, de kör spontanfotboll ändå.   

  

6.4.8 Andra idrotter 

Från föreningens sida så uppmuntras spelarna till att hålla på med flera idrotter och på 

pojksidan finns det en kille som spelar i U17-laget som sysslar med en annan idrott. I 15-

årslaget finns det flera. Så möjligheten finns. Det kan dock innebära att spelaren missar någon 

cup om de inte tränar så mycket fotboll.  Direktiven till ledarna är att inte ställa några krav att 

spelarna inte får syssla med någon annan idrott. (L3) 
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Men det påvisas också att det är ett stort fotbollsintresse i Huskvarna och många sysslar bara 

med fotboll (Mardan). Tränaren för ett flicklag berättar att han uppmuntrar till att hålla på med 

en annan idrott vid sidan av fotbollen. Så länge de meddelar var dem är det inga problem. Även 

i äldre åldrar försöker L4 hitta en lösning så tjejerna kan spela fotboll också. Det viktigaste är 

att spelarna tränar, vilken typ av träning är mindre viktigt (L4). Även F3 bekräftar att det är 

okej att syssla med andra idrotter så länge tränaren vet var man är. 

 

6.5 Samverkan 

6.5.1 Andra lag i föreningen 

Samverkan mellan lagen på flicksidan och damsidan fungerar bra och det finns en tydlig dialog 

berättar L4. Spelarna i laget bekräftar också att det finns ett gott samarbete och att dem får 

spela och träna med lagen över och under (F1 & F2) men också att deras lag får hjälp till med 

spelare (F3). ”Så alla hjälper varandra” (F1). L4 säger också att frågor som berör förflyttning 

av spelare mellan träningsgrupperna bestäms av ledarna. Sandqvist berättar att det är alltid det 

mottagande lagets tränare som bestämmer antal spelare som skall förflyttas, men det är det 

skickande lagets tränare som avgör vilka som är lämpliga eller aktuella. Varje höst är det en 

ungdomsavslutning för alla lagen berättar L4 och här brukar även några spelare från herr och 

damverksamheten medverka och hålla i prisutdelningen. Något som är uppskattat av de yngre 

spelarna i föreningen säger L4. F1 och F2 berättar också att spelarna får priser och får gå upp 

på scen. 

 

6.5.2 Andra fotbollsföreningar 

I närheten av Husqvarna FF finns föreningarna Egnahems BK och IFK Öxnehaga som tyvärr är 

väldigt små bekräftar L3. Mardan bekräftar att diskussioner angående andra föreningarna 

runtomkring förts och att dem är viktiga och att dem behövs, det finns därför ingen ambition att 

utarma föreningarna utan det blir ett problem om dem försvinner.  
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Mardan berättar vidare att Husqvarna FF är störst i bygden och ska föregå med gott exempel. 

Både mot andra föreningar men även utbildningsmässigt för spelarna i föreningen, ”Vi vill hitta 

samarbete istället” (Mardan). Men ibland när grannföreningarnas lag är för få så väljer de 

spelarna att gå till HFF vilket P4 berättar hände med HFF:s P99or. Mardan berättar att på 

seniorsidan finns det inga samarbetsavtal men dialog förs med vissa föreningar om både 

utlåning och övergång så att spelare hamnar på rätt nivå divisionsmässigt. Det viktigaste är att 

spelarna spelar fotboll och att det är en vinst för alla, men att det behöver bli ännu bättre i 

framtiden… ”samarbete är det som tar oss längst” (L4). Sker det samarbeten på flicksidan 

beror det på vilka kontakter den tränaren har, spelaren berättar att hon hjälpte ett annat lag en 

match (F1).  

Men det berättas också: 

 

”Vi har haft samarbetsföreningar, dem här föreningar som finns runt oss men det 

finns alltid en liten rädsla, lite misstänksamhet att den stora föreningen Husqvarna 

vill ha dem bästa spelarna i dem mindre föreningarna så vi har valt att inte vilja 

klampa upp för hårt och säga att vi vill samarbeta med er.” (Sandqvist) 

 

Mardan berättar också att det fanns ett breddlag för P17 förra året, men att det tyvärr inte blev 

något lag i år. Föreningen hjälpte spelarna att hitta andra föreningar som de kunde spela fotboll 

i. Flera spelar i grannföreningarna poängterar L3. En spelare från ett pojklag säger också att 

föreningen hjälpte spelarna att hitta en annan förening (P1). Det finns också andra samarbeten 

berättar Mardan när Husqvarna FF kör sina utbildningar på ungdomssidan skickas alltid frågan 

till grannföreningarna, något också L4 bekräftar. 
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6.5.3 Andra idrottsföreningar 

HFF har ingen officiell kontakt med några andra idrotter säger L3. Däremot kan det finnas de 

som är ledare i två föreningar och då sköter den ledaren dialogen. Annars sker 

kommunikationen från ledare-spelare-ledare berättar L4. 

 

”tack vare att dom flesta har ett stort fotbollsintresse som bor här runt omkring. 

Som kanske har valt att inte hålla på med flera idrotter. Så vi har inte hamnat i dom 

här problemen så ofta så vi har inte behövt ta dom här diskussionerna med 

föreningar om hur löser vi det här.” (Mardan) 

 

6.5.4 Kommunen 

Det finns en god relation med kommunen säger L3, anläggningen vi tränar på är kommunal och 

att kommunen har stöttat mer än människor tror, speciellt i samband med att 

omklädningspaviljongen och materialförrådet brann ner till grunden år 2010. Men att 

föreningen hade önskat lite större stöd på vissa områden med tanke på den verksamhet som 

föreningen bedriver. Både vad gäller integrationen på Huskvarna Söder men även FFA där 

spelare kommer in till HFF:s verksamhet även från andra kommuner (L3). Mardan berättar att 

HFF för något år sedan stöttade kommunen ett projekt som kallades Migrationsministern där 

dåvarande A-lagsspelaren Michelle under två år bedrev olika aktiviteter kring Vapenvallen, 

anordna fotbollsturneringar, men även var i skolan på dagtid. 

 

6.5.5 Skolan 

Det finns ett antal skolor i närområdet med fotbollsinriktning, några högstadieskolor och 

gymnasieskolan Sanda som också har ett högstadie (L3). Husqvarna FF:s tränare är också 

instruktörer på Sanda (Mardan). Det är också den ansvarige tränaren i lagen som har i uppgift 

att följa upp hur det går för spelarna framförallt i U17 och U19 lagen (L3). Det gör att det blir 

en god kommunikation bekräftar Mardan gällande spelarna.  
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Träningarna är mer individuella berättar P2. Vidare säger P3 att det är lugnare på dagarna och 

att det finns en god kommunikation vilket har att göra med att tränarna känner varandra fyller 

P1 i. L4 säger att han istället för kontakten med föräldrarna istället och får veta ibland hur 

skolan går för spelarna. Spelare F4 säger att många i laget har valt fotbollsinriktning i skolan. 

 

Husqvarna FF har inte låst sig vid någon skola berättar L3. Anledningen är att spelarna själva 

ska få bestämma vart dem vill läsa, det ska ingen annan bestämma. Föreningen samarbetar med 

dem skolorna där spelarna går istället. Det gör att Husqvarna FF inte påverkar verksamheten 

som bedrivs (L3). Men kommunikationen förs berättar Mardan. Riksdagens dokument och 

fåtalet spelare på skolan påverkar också förmågan att inte påverka.  

 

Det har även funnits aktiviteter efter skoltid som bland annat: 

 

”Jag vet inte om det finns det i år, förra året så erbjöd vi lite läxhjälpsläsning här 

uppe i fiket där dem kunde komma ner en aah eftermiddag eller så och sen sätta sig 

och göra sina läxor här då, ge utrymme och tid för dem”. (L4) 

 

Det är något som spelarna i flicklaget bekräftar. Det var kopplat till en mellanstadieskola lokalt, 

med hjälp av kanslisten i föreningen berättar L3. 

 

6.5.5 Samhället 

Att vara en del av samhället är viktig del i Husqvarna FF berättar L3. Föreningen har en stor 

roll med tanke på områdets socioekonomiska uppbyggnad. Som en del i arbetet är föreningen 

med i olika migrationsprojekt och några andra projekt kommer startas upp snart berättar L3. 

Mardan säger att det är en del av föreningens målsättning att vara en del av samhället. Men L3 

förklarar också att eftersom det är en ideell förening så har resurserna inte funnits för att 

genomföra fler projekt även om ambitionen finns. L3 berättar vidare att det förs diskussioner 

med fastighetsägarna om ett projekt att knyta ihop föreningen med olika samhällsaktörer 

genom aktiviteter kopplat till fotbollsplanerna som om det går i lås kommer HFF utöka sitt 
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sociala ansvarstagande. Mardan betonar också att verksamheten inte är bara för 

Huskvarnaområdet utan spelare åker några mil för att medverka i FFA verksamheten. L4 

känner att det finns ett ansvar även för utanför fotbollen som ledare framförallt om någon far 

snett, men är inte medveten om det är uttalat från föreningen sidan. Samtidigt säger L4 att 

föreningen har ett ansvar att lära ungdomarna: “respekt för varandra”. 

 

6.6 Rekrytering 

6.6.1 Spelare 

Husqvarna FF:s upptagningsområde är främst Huskvarna söder berättar Mardan, vilket också 

Sandqvist bekräftar. Det är också många ungdomar från olika kulturer. (Mardan) På flicksidan 

beskriver L4 att det inte direkt finns något som gynnar gällande upptagningsområdet eftersom 

det skulle varit fler spelare i lagen då. Fördelarna gällande upptagningsområdet som 

flickspelarna beskriver var att det var lätt att hitta dit, det var också en stor förening (F1), att 

alla får vara med (F3) och alla kan spela fotboll (F4) lyftes också fram. 

 

HFF har ingen aktiv rekrytering berättar L3. Därför finns det ingen scoutingplan för hur det 

bedrivs berättar Mardan. Det finns dock i nya utbildningsplanen undantag gällande 

spelarrekrytering, det är i gymnasieålder och landslags och distriktslagsspelare i närheten. Det 

kommer bli ännu tydligare i framtiden vad som gäller, hur det sköts och vilka riktlinjer som 

finns betonar Mardan.  Men berättar L3 eftersom verksamheten är bra i HFF kommer spelare i 

tidiga åldrar till föreningen och föreningens inställning är att inte hindra någon som vill spela i 

HFF men det finns fall där den befintliga truppen redan varit på bristningsgränsen och då har 

man tackat nej. Att det är en större förening (F4), närhet till träningar (F3), att gamla laget lades 

ner (P1), att få en bättre utveckling (P5) var några av anledningarna till att spelarna sökte sig till 

Husqvarna FF. Men P1 betonar att ingen värvas in, P5 fyller i att alla är välkomna att pröva. 

Både Mardan och Sandqvist berättar om att HFF har valt att satsa på sina egna spelare och 

kommer fortsätta med att inte rekrytera in spelare i yngre åldrar trots att spelare från 12 års 

ålder ger extrapoäng till SEF-certifieringen. 
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6.6.2 Ledare 

Husqvarna FF har en ambition om att gamla spelare i föreningen också ska bli ledare i 

föreningen. En fjärdedel av ledarna uppfyller ambitionen men att där vill föreningen bli bättre 

berättar Mardan. Något också L4 tycker. En tanke med det är breddsatsningen där spelarna 

erbjöds utbildningar för att i framtiden få in spelarna som ledare (Mardan). Det bekräftar också 

Sandqvist att spelarna i breddsatsningen får möjlighet att träna på att bli ledare, men att det 

också kan vara en domarsatsning det är upp till spelarna att välja vilken satsning de vill göra 

vilket är viktigt att betona. Sandqvist berättar om att HFF börjar bli så pass stora att de inte kan 

vara helt självförsörjande på ledare så det behövs en aktiv strategi för nyrekrytering men att det 

är svårt eftersom de saknar ekonomiska medel och får istället erbjudan andra värden. En viktig 

del i ledarrekrytering berättar Mardan är Sandqvist som har bra koll på sina gamla spelare och 

hjälper till i processen att få in ledare i föreningen (Mardan) Men en bättre koll på spelare som 

varit i föreningen behövs (L3). 
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7. Analys 

I detta kapitel kommer insamlat resultat jämföras med teori i form av Henriksens (2010) ESF-

modell och de utvalda delarna av ATDE-modellen, men även tidigare forskning för att hitta 

likheter och skillnader. Analysen delas upp efter studiens sex delar och avslutas med en 

sammanfattande analys. 

 

7.1 Organisation och kultur 

Föreningens styrelsesammansättning med många personer med bakgrund som ungdomsledare i 

föreningen vittnar om en stark föreningskänsla. Något som stämmer överens med vad Larsen 

m.fl. (2012) visar i sin forskning, att en stark kultur är något som bidrar till framgång. Det 

stämmer också överens med vad Fahlén och Sjöblom (2012) säger om att ideella krafter på alla 

nivåer var en stor bidragande orsak till framgång i båda föreningarna något som stämmer väl 

överens med Husqvarna FF.  

 

Fotbollsverksamhetens indelning i faser föreningen arbetar med, och kopplat ihop med SvFF:s 

spelarutbildningsplan, för att som en liten ideell förening kunna mäta sig med de stora 

elitföreningarna. Ledarna i föreningen inser att det kan vara en fördel att arbeta med 

faddersystem för att skapa idoler och förebilder. Något som de äldre pojk- och flicklagen idag 

gör i föreningens fotbollsskola. Det stämmer väl överens med vad Henriksen (2010) säger 

angående individuella idrotter även om det blir tydligare och mer av inom individuella idrotter. 

Det framlyfts som något positivt. Den röda tråden genom föreningens historia framgår genom 

att alla som vill är välkomna till Husqvarna FF oavsett ålder, kön, fysiska eller psykiska 

möjligheter men även en öppenhet genom spridning av kunskap. Organisationsledarna har 

insett att när de blev en elitförening så behövs ännu fler ideellt engagerade människor. 

Henriksen (2010) beskriver att organisationskulturen var olika strukturerade i föreningarna men 

att de ändå lyckats, en av föreningarna jobbade efter principerna att alla ska vara delaktiga och 

att föreningen är en familj. 
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7.2 Kommunikation 

Det finns hela vägen från styrelse ner till spelare en tydlig struktur på hur kommunikationen 

skall ske. Från spelare till organisationsledare är denna struktur känd om hur man får 

information och går tillväga för att påverka. Denna kommunikationskanal förenklas genom de 

olika fasmöten som fasledarna sammankallar till. Vad Henriksen (2010) säger stämmer det 

överens på ledarnivå eftersom en av de föreningarna Henriksen undersökte fanns det ett utbyte 

av information och kunskap mellan ledarna. Det bidrog till enhetlighet och utveckling hos 

lagen, men han framhäver också att det är ovanligt.  

 

7.3 Ekonomi 

De materiella förutsättningarna beskrivs som goda och tillräckliga för att bedriva bra 

fotbollsträningar. Men lagen och spelarna är heller inte bortskämda utan måste värna om 

materialet. Det är något som lyfts fram som positivt då spelarna inte blir bortskämda. Henriksen 

(2010) resultat visar också detta att även om ekonomin är begränsad så genom att fokusera på 

de resurser som finns blir det istället en positiv faktor. 

 

En viktig ekonomisk del i att föreningen numera är en elitförening är att mot vissa krav få ta del 

av vissa förmåner. Bland annat två halvtidstjänster för tipselitlagen på pojksidan. Något som 

ger bättre förutsättningar för spelarna men också en ökad satsning. Henriksen (2010) pratar om 

vikten av resurser i verksamheten, även om begränsad ekonomi var en gemensam nämnare så 

handlar det om att utnyttja de resurser som finns för att nå framgång bland annat ideella 

personer. 
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7.4 Spelarutveckling; träning- och matchsituation 

Föreningen har en god tillgång till planer och erbjuder också många antal träningar året runt för 

de som vill, där spelarna själva avgör om de vill träna mycket eller lite. Föreningen har 

utbildningskrav utefter ålder och nivå på gruppen de är ledare/tränare för att hjälpa ledarna men 

även i förlängningen kunna främja spelarnas utveckling. Sandqvist berättar om är för att ta bort 

slumpen som faktor. Ledarna i HFF framhåller själva att en framgångfaktor är att de har en 

bredd hela vägen. Genom att inte selektera utan att erbjuda alla som vill elitsatsa så får alla som 

älskar fotboll träna så mycket de vill. Ju fler spelare som tränare mycket desto större möjlighet 

att få fram duktiga spelare. Att ha bra ledare främst i de yngre åldrarna men även bra 

instruktörer lyfts fram som viktiga personer för spelarens utveckling. Men Sandqvist framhåller 

också att individen själv är den viktigaste. 

 

Genom att skapa passionen för fotboll så får spelaren själv driva sin egen utveckling, sen 

kommer ledare och tränare stötta spelaren för att lyckas. Svårigheten ligger i att med ideella 

ledare skapa utmaningar för individen i träningen men på pojksidan sker det nivåindelning med 

olika former av förflyttningar medan på flicksidan så är det mer att det erbjuds att testa på 

träningar med äldre lag. Både spelare och ledare lyfter fram att långsiktighet och tålamod är 

viktigt. Genom dokumentet den blå tråden visar föreningen vad spelare förväntas kunna vid en 

viss ålder. Såväl ledare som spelare är införstådda i Ericssons (2007) forskning om 10 000 

timmar för att bli en expert på sitt område.  

 

Föreningens och ledarnas öppenhet mot andra idrotter även i U17 Elit på vinterhalvåret och 

ledare som väljer att hitta lösningar istället för att kräva specialisering av idrott. Uppmuntran 

till spontanfotboll med att låta alla som vill spela när de vill, låna ut nyckel till bollförrådet 

bidrar till att spelarna snabbare kommer nå sina 10 000 timmar. L3 berättar om att ge spelarna 

så mycket fotboll som möjligt och föreningen använder sig av guided discovery som 

inlärningsmetod för att spelarna själva ska komma med egna lösningar. Vilket även Henriksen 

(2010) tar upp i punk 4 där träningsmängden är en avgörande faktor. 
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För att spelarna ska få mer kunskap om vad krävs och få mer kunskap på hur nivån är på 

spelare utanför föreningen åker lagen iväg på cuper och ledarna anser att bra och jämn 

matchning är viktigt för spelarnas utveckling. Där föreningen tar ett gemensamt beslut med 

fasledare och tränare för att hitta en så bra nivå som möjligt för lagen i seriespelet. Även i 

matcherna kan ledare ge spelarna utmaningar genom att få testa på spel i ett äldre lag och sen 

kunna ta med sig den erfarenheten tillbaka till sitt ordinarie lag. Någon som Henriksen (2010) 

tar upp punkt 2 process med träning, matcher och läger. 

 

7.5 Samverkan 

Mellan lagen i föreningen finns en god kommunikation och samverkan. Där spelare ges 

möjlighet att träna och spela i såväl yngre som äldre lag. Mot andra fotbollsföreningar finns det 

inte några skrivna avtal utan det är individens och föreningens nivå som avgör. Samverkan med 

andra idrottsföreningar sker inte på föreningsnivå utan överlåts till tränare eller spelare. 

Henriksen (2010) kom fram till att föreningarna samarbetade för att stärka den egna idrotten. I 

Husqvarna FF sker den samverkan intern för att stärka den egna föreningen och externt med 

utgångspunkt för individen snarare än stärka samverkan med andra föreningar. 

 

Föreningen känner att de har en god samverkan med kommunen. Anläggningen de tränar på är 

kommunalägd och ekonomiska punktinsatser har skett genom åren i olika projekt för att ge 

HFF bättre förutsättningar. Det finns ett tydligt samband med vad Henriksen (2010) säger 

angående samarbete med andra aktörer för att utveckla den idrottsliga delen. 

 

Föreningen har ingen klubbstyrning på skolvalet utan väljer att samarbeta med de skolor där 

deras spelare väljer att gå. Men det har istället funnits läxhjälp för att hjälpa de spelarna som 

behövt extra stöd med skolarbetet. Det stämmer överens med vad Henriksen (2010) lyfter fram 

gällande betydelsen av en god förståelse mellan idrotten och skolan så att utövarna kan 

fokusera på rätt saker och vara motiverade till att idrotta. 
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HFF säger sig ha och vilja ta en stor roll i samhället, men att de begränsas av sina resurser. Men 

ambitionen finns att utöka denna samhällsroll. Det finns skillnader mot vad Henriksen (2010) 

säger om föreningarnas roll i samhället, han pratar istället om att det är mer fokus på aktiviteter 

kopplade till idrott för att förbättra idrotterna men att det skiljer sig mellan föreningarna 

 

7.6 Rekrytering 

Föreningen beskriver utförligt i sitt policydokument hur rekrytering av spelare ska gå till. Det 

finns ingen aktiv scoutingverksamhet utan föreningen satsar på de befintliga spelarna och vet 

av erfarenhet att det alltid tillkommer spelare till föreningen. Detta kommer inte förändras trots 

att spelare från 12 år som tillhör klubben ger mer poäng i SEF-certifieringen. Henriksen (2010) 

beskriver området som en viktig faktor varför spelare och ledare väljer just den föreningen. 

Men betonar också att resurser, mänskliga resurser är en viktig förutsättning för att nå 

framgång. 

 

Föreningen har för att kunna hålla en hög nivå på sina ledare och instruktörer en strategi både 

mot befintliga spelare, före detta spelare och när det behövs så sker extern rekrytering. Det 

finns likheter med vad Henriksen (2010) säger gällande att använda resurser som finns inom 

föreningen, likheter finns också gällande passiv rekrytering att människor söker sig till 

föreningen för att det är ett bra område, en bra verksamhet. 
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7.7 Sammanfattande analys 

Med utgångspunkt från Henriksens (2010) ESF-modell så arbetar Husqvarna FF med fem av de 

sex olika delarna i modellen. Organisationens strategi med att alla är välkomna och tålamodet 

att arbeta långsiktigt för att få så goda förutsättningar som möjligt i form av bra ledare, 

instruktörer men framförallt många spelare. Det finns en stor kompetens på individnivå nu i 

föreningen i form av Mardan och Sandqvist som med en öppenhet att dela med sig av 

kunskapen för att göra fler delaktiga så får föreningen fler ledare och instruktörer med god 

kompetens. Som i förlängningen skapar bra träning och matchmiljö för spelarna att utvecklas i. 

Det som skiljer sig i insamlat resultat gentemot ESF-modellen är att fokus är tydligt riktat mot 

den individuella utvecklingen trots att fotboll är en lagidrott. Detta märks tydligast på pojksidan 

medan flicksidan har lite mer fokusering på lagsammanhållning, vilket inte är detsamma som 

lagframgångar. Lagets framgångar är alltså inte en central del i föreningen. Föreningens 

struktur för kommunikation tillsammans med det långsiktiga arbetet och individuellt 

utvecklingsfokus kan vara nyckeln till miljöns effektivitet att få fram duktiga spelare. För att få 

modellens alla delar att fungera tillsammans och skapa en stark föreningskultur samverkar 

föreningen med flera olika utomstående aktörer som finns presenterat i ATDE-modellen 

(Henriksen, 2010).  
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8. Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi om de lärdomar som vi har tagit med oss från studien. De centrala 

delarna i arbetet som vi anser att andra föreningar kan ta lärdom av. 

 

Vi har hittat ett antal områden som vi tycker är intressanta och som andra föreningar kan ta 

lärdom av. Det vi fastnade för i föreningen var bland annat föreningens värdegrund och 

policydokument, Den blå tråden. Ett policydokument som genomsyrar föreningen, det är inte 

bara ett dokument utan något som används väl. Det skapar en trygghet hos spelare, tränare, 

ledare och föräldrar i föreningen. Inte bara som en stöttning men också som en kompass som 

visar i vilken riktning föreningen är på väg mot. Något vi vet många människor i föreningslivet 

eftersöker. Trots att Husqvarna FF är en elitförening så håller föreningen fast vid namnet på sin 

första värdegrund att Bredden är toppen. De tror på sin modell och forsätter arbetar efter den. 

Föreningen arbetar konsekvent med att försöka få med alla så länge som möjligt, med så 

mycket idrottande som möjligt och så bra som möjligt. Här ser vi att föreningen har insett vad 

som krävs för spelarna gällande mycket träning och att det finns både en struktur från 

föreningens sida som bidrar men också goda förutsättningar i Husqvarna FF som ger spelarna 

möjlighet att träna.  

 

Den kompetens som föreningen har i Mardan och Sandqvist har gett föreningen en bred 

kunskapsbas för att utforma organisationen och bidragit till en djupare förståelse hur man 

utbildar spelare för elitnivå. Föreningens syn på spontanfotboll och öppenhet att dela med sig 

av planyta är en del som vi ser som rätt unikt. Där föreningen delar med sig av träningsytor 

som inte används i lagträningen till de som vill träna extra men även att spelarna får låna 

nyckel till bollförrådet för att kunna träna extra. Detta blir då föreningens aktiva 

ställningstagande för att erbjuda spelarna i föreningen att nå 10 000 timmar som Ericssons 

forskning säger behövs för att bli expert på sitt område. 
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I HFF är spelidén att lagen ska vara bollägande, äga spelet och inte vänta på motståndarnas 

misstag. Detta är ett mål som idag inte uppfylls i alla lag utan beror på utbildningsnivån hos 

tränare och ledare. Men föreningen har en tydlig tanke med hur det vill att spelet ska se ut inom 

föreningen och även en plan för hur ledare ska utbildas så att denna målsättning nås. Inom 

HFF:s modell finns förutom själva spelidén en acceptans att spelare ska tillåtas få göra misstag. 

Att alla är välkomna oavsett ambitionsnivå, kompetens som fotbollsspelare, ålder, kön, 

nationalitet eller funktionshinder. Något som bekräftas i alla genomförda intervjuer. Med 

HFF:s modell för sin verksamhet gör att de får in väldigt många spelare in i verksamheten som 

ökar sannolikheten att få fram elitspelare. Men även att de tar sin sociala roll för samhället 

genom att utbilda alla som människor. Med sin värdegrund att alla är välkomna tror vi att det 

ökar viljan att vara en del av föreningen efter den aktiva karriären som ledare. Som i 

förlängningen bidrar till att få en ökad kompetens hos ledarna som bidrar till en bättre 

utbildning av spelarna. HFF:s modell är att erbjuda alla som vill en elitsatsning oavsett vilken 

nivå spelaren har för tillfället, att få vara med i elitsatsningen. De som inte vill elitsatsa erbjuds 

istället ledarutbildningar och domarutbildningar. Vi ser HFF:s modell som unik inom svensk 

elitfotboll där många elitföreningar istället selekterar ut “talanger” och satsar på några få 

utvalda i till antalet begränsade trupper. Det vittnar om en god förståelse om att de som är 

duktiga som 14-15åringar inte per automatik kommer bli de som sen blir duktiga seniorspelare. 

Genom att alla får chansen i HFF så håller föreningen proffsdrömmen vid liv och låter 

spelarnas motivation och passion för fotboll driva spelarnas utveckling mot seniorfotbollen. 

 

Vi anser att föreningens kommunikation både internt och mot omvärlden är väl anpassad efter 

hur samhället ser ut idag. Med sin kommunikationsgrupp som ansvarar för sociala medier når 

de enkelt och snabbt ut med information till sina medlemmar. Vi anser att föreningen står för 

en öppenhet mot omvärlden genom att ha sin värdegrund Den blå tråden på hemsidan och den 

övningsbank som föreningen håller att skapa kommer att bli offentlig för andra föreningar att ta 

del av.  
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Vidare anser vi att föreningen tar sitt ansvar som elitförening och samhällsaktör när de bjuder 

in andra föreningar till sina utbildningar men även låter spelare från andra föreningar att träna 

med HFF. Vi anser att många andra föreningar oavsett idrott har mycket att lära av HFF. 

Föreningen har bara två halvtidstjänster på ungdomssidan men genom en värdegrund, 

långsiktighet och tydlighet att verkligen göra som man säger kunnat organisera verksamheten 

likt en elitförening men bedrivs med ideellt ledarskap. 

 

Föreningens syns på att sätta individen och individens behov i centrum trots att fotboll är en 

lagidrott kan vara en faktor för att behålla och utveckla sina spelare. Detta är något många 

föreningar pratar om men i Husqvarna FF tar man det hela vägen. Som Sandqvist berättar om 

så har han spelare i P17 Elit som tillåts hålla på med brottning och bandy vintertid som en 

andra idrott utan att det får konsekvenser på hans elitsatsning i HFF. Där det enda kravet som 

ställs på spelare inom elitsatsningen är att under fotbollssäsongen så ska fotbollen gå först om 

vinteridrottens läger krockar med fotbollsverksamheten. Detta stämmer väl in i hur svensk 

fotboll tänker kring sin spelarutbildningsplan, att det är en utbildningsplan för spelare, inte för 

laget. Denna tanke om individens utveckling inom en lagidrott fick vi till oss av PG Fahlström 

att även ishockeyn börjat fundera kring, så det ligger verkligen i tiden. Många föreningar 

fokuserar på att laget ska vinna triumfer och det vi ser i HFF är att DM så spelar de för att 

vinna. Men det finns inte några ambitioner att värva spelare utifrån för att skapa starka lag i 

pojk/juniorallsvenskan och verkligen utmana om SM-titlar. 
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Bilagor 

Detta missivbrev skickades ut när studiens inriktning var att studera och jämföra två olika 

föreningar. Något som sedan ändrades till en fallstudie av en förening. 

Bilaga 1, Missivbrev. 

Vi är två studenter på programmet för Coaching och Sport Management som i vårt 

examensarbete ska göra en studie kring goda föreningsmiljöer för talangutveckling inom 

fotboll. Vårt arbete är en del av ett större projekt som Linnéuniversitetet bedriver på uppdrag av 

Riksidrottsförbundet där syftet är att studera goda idrottsmiljöer för talangutveckling rent 

generellt. Huvudansvarig för det samlade projektet är PG Fahlström. Vi ska inom ramen för ett 

RF-projekt studera goda idrottsmiljöer för talangutveckling. Vi kommer inrikta oss på 

fotbollsföreningar i Småland. Syftet är att studera 2 föreningar som är framgångsrika i sin 

talangutveckling, och med framgångsrik menar vi den förening som förädlar spelare från 13-19 

år till att tillhöra A-truppen i föreningar på nationell elitnivå. Men samtidigt tar ett socialt 

ansvar för att skapa ett livslångt intresse för idrott för de spelare som inte direkt når elitnivån 

utan istället går vidare till att spela seniorfotboll i divisionerna under elitskiktet. Istället för att 

helt sluta idrotta om de inte når elitnivån direkt. Där elitnivå enligt föreningen Svensk 

Elitfotboll (SEF) och ElitFotboll Dam (EFD) är de två högsta serierna (allsvenskan och 

elitettan/superettan). Det som kommer studeras är vilka faktorer som är viktiga för att bli en 

god idrottsmiljö för talangutveckling mot elitnivå, samt hur föreningen arbetar med att 

bibehålla bredden. Vi önskar nu få hjälp att välja ut två föreningar utifrån ovanstående 

beskrivning och återkommer gärna per telefon inom kort för att diskutera studien och urvalet. 

David Brandt                              Daniel Fröström 

0730-582818                              0704-028675 

db222cm@student.lnu.se           fd222ag@student.lnu.se    
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Bilaga 2 Missivbrev informanter 

 

Institution: Pedagogik, Psykologi och Idrottsvetenskap 

Kurs: 2IV31E, Idrottsvetenskapligt examensarbete. 

Information om undersökningen 

Denna undersökning utgör underlag för en rapport som vi har för avsikt att skriva i kursen 

Idrottsvetenskapligt examensarbete (15 högskolepoäng) vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

Rapporten kommer att handla om goda idrottsmiljöer för talangutveckling. Syftet med 

undersökningen är att belysa goda miljöer för talangutveckling för att nå seniorfotbollen både 

inom elit- och breddnivå inom en förening. 

Anledningen till att du tillfrågas som uppgiftslämnare är att du är verksam inom föreningen och 

på så sätt har kunskap om hur föreningen idag arbetar med talangutveckling. Att delta i 

undersökningen är frivilligt. Du kan självklart välja att låta bli att svara på frågor, och du kan 

avbryta din medverkan när som helst. Din integritet i studien skyddas genom att dina svar 

behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. I rapporten kommer föreningens namn att 

redovisas, när rapporten är klar kan den lämnas ut till föreningen om så önskas. Det kan tänkas 

att någon känner igen, eller tror sig känna igen, en viss person.  

Rapporten beräknas vara klar i juni 2014. Har du några frågor är du välkommen att kontakta 

oss eller vår handledare se kontaktuppgifter nedan. 

Med vänliga hälsningar       

Daniel Fröström    David Brandt   PG Fahlström 

0704 – 02 86 75    0730 – 58 28 18  Handledare 

fd222ag@student.lnu.se  db222cm@student.lnu.se  pergoran.fahlstrom@lnu.se  
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Bilaga 3 Intervjuguide Organisationsledare 

Allmänna frågor: 

1. Bakgrund (utbildningsnivå/civilt yrke): 

2. Tid i föreningen? 

3. Roll i föreningen? 

4. Har du haft någon annan roll tidigare? 
 

Organisationen 

 

1. Hur är föreningen strukturellt organiserad (organisationsschema) 

a. -Finns det olika ansvarsområden? 

 Hur samarbetar/kommunicerar ni mellan sektionerna och styrelsen? 

 . - Samlar ni sektionsordförandena med styrelse eller på annat sätt? 

a. -Finns det någon ansvarig som inte är ledare i ett specifikt lag, som har ett mer 

övergripande ansvar för det idrottsliga? 

 Hur tillsätts en sektion? 

 a. Väljs eller tilsätts? 

Dokument och mål 

4. Vilka policy och styrdokument finns i föreningen? 

a. -Hur gick ni tillväga när ni tog fram dom? 

b. -en arbetsgrupp? Hur många var delaktiga i framtagandet? 

c. Hur gick/går ni till väga för att implementera det i verksamheten? 

d. - Hur får medlemmarna kännedom om dokumenten? 

e. -På vilket sätt säkerställer ni att de sedan efterföljs? 
 

f. Vilka mål finns i föreningen? 

g. - Hur togs de fram? 

h. - Följs dem upp? 

i. - Efterlevs målen? 

7. Ifrån föreningens sida, på vilket sätt arbetar ni (aktivt) för att skapa den goda 

idrottsmiljön? 

 . Vad gör ni för aktiviteter utanför träningsplanen? (idrottslyft etc) 

a. Har ni andra medlemsaktiviteter, medlemsdagar, egna cuper etc. 

b. Vad är viktigt? 

c. Vad saknas? 
 

Kommunikation 
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6. Hur tycker du att kommunikationen i föreningen fungerar? 

a. - Skiljer det sig något beroende på vem som är mottagaren? 

b. - Är det lätt att nå ut med information? 

c. - Om något händer, hur får ni veta det? 

d. a. Har ni ex ett ledarråd? 

e. b. Spelarråd? 

f. c. Föräldrarråd? 

7. Om ni vill påverka eller förändra något hur gör ni då? 

 . Vem eller vilka tar ni upp det med då? (Vilka kanaler använder ni?) 

a. Skiljer det sig något beroende på vem som är mottagaren? 

b.  

 

Ekonomi  

8. Tycker ni att det finns tillräckliga ekonomiska förutsättningar att utforma 

ungdomsverksamheten på ett bra sätt? 

9. Hur upplever ni de ekonomiska förutsättningarna? (resor, mat, material, 

turneringar & cuper, insamling av egna medel?) 

10. Hur är ekonomin i föreningen? 

11. Kan ni göra de satsningar ni vill? 

a. Finns det något ni inte gör, men som ni skulle vilja? Varför inte? 

b. Finns det något som ni gör, men egentligen inte vill göra? 

Uppmuntran: 

12. Håller de aktiva på med andra idrotter? 

13. Uppmuntrar ni de aktiva till att hålla på med andra idrotter? 

a. Hur påverkar det fotbollen? 

b. Till vilken ålder rekommenderar ni i så fall flera idrotter? 

c. Hur ser verksamheten ut när det gäller elit, bredd och socialt? 

d. Vad skiljer? 

14. Hur fungerar samverkan mellan er och de andra föreningarna? Sker dialogen 

på tränarnivå eller finns det kanske en mer övergripande samverkan (föreningsnivå) 

15. Hur upplever ni att möjligheterna är till att kunna hålla på med spontanidrott? 

16. Uppmuntrar ni de aktiva till att hålla på med spontanidrott? 

17. Hur ser möjligheterna ut att hålla på med flera idrotter? 

18. Finns det något faddersystem i föreningen? 

 . - Hur används det? 

a. - Är det viktigt för spelarna med förebilder? 

19. Vilka personer är viktiga i spelarnas utveckling? 
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 . - Skiljer det sig något gällande positiva och negativa saker? 

a. hur arbetar ni med det det? finns det någon strategi från föreningen för att 

kanske förstärka det positiva, eller fokuseras det på det negativa? 
 

Kultur 

20. 1.Hur skulle du beskriva kulturen i föreningen? 

a. -Hur visas det hos människorna i föreningen? 

b. - Finns det några byggnader som är av symboliskt värde för föreningen? 

c. - Finns det något i historiken som lever kvar? 
 

Rekrytering: 

21. 1. Har ni bra koll på vilken kompetens som finns i föreningen? 

a. - Utnyttjas den? 

22. 1. Hur rekryteras personer till styrelsen? 

- Vilka egenskaper söker ni? 

23. Hur rekryteras sektionsmedlemmar? 

Vilka egenskaper söks? 

24. Hur rekryteras tränare? 

- Vilka egenskaper söks? 

- Har ni utbildningskrav? 

- Erfarenhetskrav? 

25. Vid vilken ålder sker rekrytering av spelare? 

- Hur sker den processen? 

- Vad söker ni för spelare? 

- Skiljer det sig mellan senior och ungdom? 

Ledares inverkan på miljön 

Ledare 

26. Vilka roller finns i varje lag? 

a. - Hur många måste det vara av varje? 

b. - Vad händer om inte varje roll fylls? 

27. Vilka riktlinjer finns från föreningen? 

 . -Vad är tränarens uppgift? 

a. Vad händer om riktlinjerna inte följs? 

28. Vad är målet med spelarna från föreningen sida? 

 . på vilket sätt informerar ni om detta? 

29. Får ledaren påverka val av serie? 

 . -Om ja, hur går resonemangen? /Om nej varför inte? 

30. Hur går tankarna med att ha både bredd och elit i ungdomsfotbollen? 
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 . - Vad är medlemmarnas reaktioner? 

a. - Vad tycker föreningen är positivt? 

b. - Vad är negativt? 

31. Finns det något ni skulle vilja förändra i ert upplägg men som inte är möjligt? 
 

Yttre förutsättningar (möjligheter, hot, styrkor, svagheter)  
32. Finns det en tillräcklig tillgång till tränare i laget och i föreningen i överlag?  

a. - Hur många måste det finnas i varje lag? Om det inte uppfylls, vad händer 

då? 

33. Hur är träningsmöjligheterna för spelarna?  

 . - Vilka anläggningar har ni att tillgå? 

a. -Finns det ett varierat utbud av träningsmöjligheter? (gym) 

b. - Finns det tillräckligt med träningstider? 

c. - Finns det möjlighet till spontanidrott? Uppmuntras det? 

34. ´Varför sökte ni er till klubben? 

35. Varför är ni kvar i föreningen? 

36. Vad anser ni vara föreningens styrkor och svagheter? 

37. Vad tycker ni om föreningens sociala gemenskap? (Stämning, 

sammanhållning, kamratskap) 

38. Anhörigas förmåga men även krav på att deltaga i 

verksamheten. 
39. Vilka krav ställs på föräldrarna? 

 . -Vad måste de bidra med? 

40. Vilka riktlinjer får de från föreningen? 

 . -Hur länge alla är välkomna att spela? 

a. - Skillnaden på bredd och elit? 

b. - Är föräldrarna och barnen medvetna om vad som händer i en viss ålder? 

elit/bredd, avslut etc 

c. - Finns det riktlinjer till föräldrarna vad som gäller som åskadare? 

d. -Vart vänder sig föräldrar om de har synpunkter på något? 

41. Hur sker dialogen med föräldrarna från föreningen? 

 .  

Samverkan mellan lag i föreningen, skola, föreningar och 

samhället. 
42. Finns det samverkan mellan lagen? 

a. På vilket sätt? 
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b. Är det bara rent idrottsligt eller på andra plan? 

43. Sker förflyttning av spelare mellan olika årskullar? (upp/ner) 

 . Hur förs den dialogen? 

a. Vem är det som tar det slutgiltiga beslutet? 

44. Har föreningen något samarbete/integrering med skolan? 

45. Hur påverkas utövarna av skolan? 

 . Har föreningen koll på hur det går för spelarna i skolan? 

46. Erbjuder föreningen andra möjligheter till spelare ihop med skolan? 

 . Extra träningshjälp, läxhjälp etc. 

47. Finns det något samarbete med andra föreningar? 

 . Hur ser det samarbetet ut i så fall? 

a. Handlar det om utlåning? 

b. Utbildning av ledare? 

c. Tematräningar över olika årskullar? 

48. Vilken roll har föreningen i samhället? 

 . Tar föreningen en aktiv del i att påverka samhället/orten? 

a. Hur långt ser ni att föreningens ansvar sträcker sig? 

b. Samarbetar föreningen med någon annan aktör i samhället? 

c. Är det ett aktivt ställningstagande eller passiv reaktion? 
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Bilaga 4 Intervjuguide tränare 

Introduktion 

·         Presentation 

·         Studiens syfte 

·         Studiens och informationens användningsområde 

·         Klara ut att intervjun spelas in 

Allmänna frågor 

·         Bakgrund (utbildningsnivå/civilt yrke): 

·         Tid i föreningen?                    

·        Roll i föreningen? 

·         Har du haft någon annan roll tidigare (i föreningen)? 

Spelarutveckling; träning- och matchsituation? 

Målbilder 

·      Vad är det viktigaste i er miljö anser du för att en spelare ska kunna nå 

seniorfotbollen? 

·         Är spelarna medvetna om vad som krävs för att bli elitspelare? 

o   om ja, på vilket sätt ? 

o   om nej, arbetar ni på något sätt med att informera om detta? 

·         Vad är målet med spelarna från föreningen sida? 

o   På vilket sätt informeras spelare/ledare om detta? 

.        Vilka riktlinjer finns från föreningen, vad är din uppgift som ledare? 

·         Får du som ledare påverka val av serie (svårighetsgrad)? 

·         Hur viktigt anser du att det är med att ge spelarna utmaningar? 

o   Hur arbetar ni med att ge spelarna utmaningar? 

Organisation kring träning samt träningsinnehåll 
        Hur ser verksamheten ut när det gäller elit, bredd och socialt? 

·         Hur delar ni spelare i träningsgrupperna (elit/bredd)? 

o   Är den fast eller flexibel? 

o   Används nivåindelning? På vilket sätt sker nivåindelningen? När 

börjar det? 

o   (biologisk eller kronologisk åldersindelning?) 

o   Vem är det som tar det slutgiltiga beslutet? 

·         Hur är nivån på träningarna? 

o   Utmanande? Variation? 

o   Vart ligger fokus? Vinna eller utbilda spelare? 

o   Vem bestämmer innehåll och träningsupplägg? (hjälp) 
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·     o Får spelarna möjlighet att påverka sin egen utveckling individuellt och 

som grupp? 

      Får spelarna sätta egna sportsliga mål? 

a. Bidrar du som tränare i den processen? 

b. På vilket sätt stöttar du spelarna och följer upp målen som tränare?         

·         Hur bidrar träningsgruppen till spelarnas utveckling? 

c. Hur är klimatet i gruppen? (hur kollar ni av det?) 

·         Vilka personer anser du vara viktiga i spelarnas utveckling? 

o   Hur arbetar ni med det det? finns det någon strategi från föreningen 

för att kanske förstärka det positiva, eller fokuseras det på det negativa? 

·         Arbetar föreningen aktivt för att skapa förebilder hos u-spelarna 

(faddersystem)? 

 

 

 

Talang 

·    Vad är det som gör att ni i er förening ses som en miljö som främjar 

talangutveckling? 

·    Finns det något som gynnar er vad gäller ex. upptagningsområdet, brist på 

konkurrens etc 

·         Finns det någonting i organisationen som du specifikt vill framhålla? 

·         Hur skulle du beskriva föreningens kultur vad gäller 

o   sättet att se på talangutveckling? 

o   sättet att organisera barn och ungdomsverksamheten? 

·         Arbetar ni med att behålla talanger men som av olika skäl inte når elitnivå, 

alternativt ”blommar” senare? 

·         Vilka/vilken av alla framgångsfaktorer tror ni är de/den viktigaste 

nycklarna/nyckeln för att lyckas med sin talangutveckling?  
 

Flera idrotter och samarbete med andra föreningar 

·         Uppmuntrar ni de aktiva till att hålla på med andra idrotter? 

o   Hur påverkar det fotbollen? 

o   Till vilken ålder rekommenderar ni i så fall flera idrotter? 

o   Skiljer det sig mellan elit/breddverksamheten? 

·     Hur fungerar samverkan mellan er och de andra föreningarna? Sker dialogen på 

tränarnivå eller finns det kanske en mer övergripande samverkan (föreningsnivå) 

·         Hur upplever ni att möjligheterna är till att kunna hålla på med spontanidrott? 
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Organisation/Kultur/Ekonomi 
·         Beskriv föreningens organisation – utveckla 

·         Beskriv kulturen i föreningen? 

o   Hur framträder kulturen 

§  hos människorna i föreningen? 

§  I byggnader/lokaler 

§  finns det något i historiken som lever kvar? 

·         Sociala gemenskapen i föreningen? (stämning/sammanhållning) 

o   Hur arbetar ni för att skapa en god idrottsmiljön? 

o   Aktiviteter utanför träningsplanen? (idrottslyft etc) 

o   Andra medlemsaktiviteter, medlemsdagar, egna cuper etc. 

·         De policys och styrdokument som ni har, 

o   Hur gick ni tillväga när ni tog fram dom? 

o   Hur många var delaktiga i framtagandet? 

o   Hur gick/går ni tillväga för att implementera det i verksamheten? 

o   På vilket sätt säkerställer ni att de sedan efterföljs? 

·         Ekonomi 

o Finns det tillräckliga ekonomiska förutsättningar att utforma 

ungdomsverksamheten? 

o   Hur upplever ni de ekonomiska förutsättningarna? (resor, mat, 

material, turneringar & cuper, insamling av egna medel?) 

o   Kan ni göra de satsningar ni vill? 

o   Finns det något ni inte gör, men som ni skulle vilja? Varför inte? 

o   Finns det något som ni gör, men egentligen inte vill göra? 

Kommunikation 

·         Hur tycker du att kommunikationen i föreningen fungerar? 

o   något händer, hur får ni reda på det? 

o   Har ni t ex ett ledarråd? 

o   Spelarråd? 

o   Föräldraråd? 

·        Finns det någon ansvarig som inte är ledare i ett specifikt lag, som har ett mer 

övergripande ansvar för det idrottsliga? 

·         Om ni vill påverka eller förändra något hur gör ni då? 

o   Vem eller vilka tar ni upp det med då? (Vilka kanaler använder ni?) 
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o   Skiljer det sig något beroende på vem som är 

sändare/mottagare(upp/ned)? 

SWOT 

·         Finns det en tillräcklig tillgång till tränare i laget och i föreningen i överlag? 

·         Beskriv hur rekryteringen går till av aktiva och tränare? 

·         Finns det tillräcklig tillgång till träningstider? 

·         Finns det tillgång till andra lokaler, t.ex. för fysträning? 

·         Bekvämligheter såsom faciliteter? (omklädningsrum och andra utrymmen?) 

·         Vad anser ni vara föreningens styrkor, svagheter, möjligheter och hot? 

·   Vad tycker ni om föreningens sociala gemenskap? (sammanhållning, kamratskap) 

 

 

Samverkan, inom föreningen, med skola, föreningar och samhället. 
·         Hur fungerar det med samverkan mellan lagen? 

o   Är det bara rent idrottsligt eller på andra plan? 

·         Föreningens samverkan med skolan 

o   Har föreningen koll på hur det går för spelarna i skolan? 

o  Erbjuder föreningen andra möjligheter till spelare; träningshjälp, 

läxhjälp etc. 

·         Finns det något samarbete med andra föreningar? 

o   Hur ser det samarbetet ut i så fall? 

o   Handlar det om utlåning?  Flytt av spelare om ej platsar? (hur?) 

o   Utbildning av ledare? 

o   Tematräningar över olika årskullar? 

·         Vilken roll har föreningen i samhället? 

o   Tar föreningen en aktiv del i att påverka samhället/orten? 

o   Hur långt ser ni att föreningens ansvar sträcker sig? 

o   Samarbetar föreningen med någon annan aktör i samhället? 

o   Är det ett aktivt ställningstagande eller passiv reaktion? 

o   Vet ni om det finns ett samarbete med kommunen? 

o   Hur ser samarbetet ut? 

o   Hur anser du att det fungerar i praktiken? 
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Bilaga 5 Intervjuguide spelare 

 

Introduktion 

·         Presentation 

·         Studiens syfte 

·         Studiens och informationens användningsområde 

·         Klara ut att intervjun spelas in 

Allmänna frågor 

·         Bakgrund (utbildningsnivå/civilt yrke): 
·         Hur länge har du varit i föreningen? 

·        Vilket lag tillhör du? 

 

Organisation/Kultur/Ekonomi 
·   Hur upplevar du att förening är? Vad är Husqvarna FF för dig? 

·   Beskriv kulturen i föreningen? 

o   Hur framträder kulturen 

§  hos människorna i föreningen?   §  I byggnader/lokaler 
§  finns det något i historiken som lever kvar? 

·         Sociala gemenskapen i föreningen? (stämning/sammanhållning) 

o   Hur arbetar ni för att skapa en god (harmonisk) idrottsmiljön? 

o   Aktiviteter utanför träningsplanen? (idrottslyft etc) 

o   Andra medlemsaktiviteter, medlemsdagar, egna cuper etc. 

·        Känner du till om ni har några policydokument? 

o   Hur fick du reda på dom? 

o   Tycker du att de sedan efterföljs? (teoretiska träningar) 

·         Ekonomi 

o   Hur upplever ni de ekonomiska förutsättningarna? (resor, mat, 

material, turneringar & cuper, insamling av egna medel?) 
 

Samverkan, inom föreningen, med skola, föreningar och samhället. 
·         Hur fungerar det med samverkan mellan lagen? 

o   Är det bara rent idrottsligt eller på andra plan? 

·         Föreningens samverkan med skolan 

o   Har föreningen koll på hur det går för dig i skolan? 

o   Erbjuder föreningen andra möjligheter till spelare; träningshjälp, 

läxhjälp etc. 
·         Finns det något samarbete med andra föreningar? 
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o   Hur ser det samarbetet ut i så fall? 

o   Handlar det om utlåning?  Flytt av spelare om ej platsar? (hur?) 

o   Tematräningar över olika årskullar? 

·         Vilken roll har föreningen i samhället? 

o   Tar föreningen en aktiv del i att påverka samhället/orten? 

 Hur märks det?  

 

SWOT 

·         (Beskriv hur rekryteringen går till av aktiva? Hur gick det till när du blev 
värvad?) 
·         Hur upplever du tillgång till träningstider? 

·         Finns det tillgång till andra lokaler, t.ex. för fysträning? 

·         Bekvämligheter såsom faciliteter? (omklädningsrum och andra utrymmen?) 
·         Hur har eran träningsgrupp förändrats från när ni var 13 år till idag? 
(slutat/börjat) 
 

Spelarutveckling; träning- och matchsituation? 

Målbilder 

·         Vad är det viktigaste i er miljö anser du för att en spelare ska kunna nå 
seniorfotbollen? 

·         Är du medveten om vad som krävs för att bli seniorspelare? 

o   Hur blev du medveten om detta? 

·         Vad är målet med spelarna från föreningen sida? 

o   På vilket sätt informeras spelare om detta?  

·         Hur viktigt anser du att det är att få utmaningar? 

o Hur får ni spelare utmaningar?  

o Brukar ni spelare få individuella utmaningar? 

Får spelarna sätta egna sportsliga mål? 

     o Bidrar tränaren i den processen? 

     o På vilket sätt stöttar tränaren dig och följer upp målen? 

Organisation kring träning samt träningsinnehåll 
·         Hur är nivån på träningarna? 

o   Utmanande? Variation? 

o   Vart ligger fokus? Vinna eller utbilda spelare? 

       o   Får du som spelarna möjlighet att påverka din egen utveckling 

individuellt och som grupp? 

Hur bidrar träningsgruppen till spelarnas utveckling? 

a. Hur är klimatet i gruppen? 
·         Vilka personer anser du vara viktiga i din utveckling? 
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o   Skiljer det sig något gällande positiva och negativa saker? 

o   Hur arbetar föreningen med det det?  
- Familj, kompisar etc? 

·         Har ni föreningen något faddersystem? 

Flera idrotter och samarbete med andra föreningar 

·    Uppmuntras ni  att hålla på med andra idrotter? 

o   Hur påverkar det fotbollen? 

o   Till vilken ålder rekommenderas ni i så fall flera idrotter? 

          Hur upplever ni att möjligheterna är till att kunna hålla på med spontanidrott? 

Talang 

·         Vad är det som gör att ni i er förening ses som en miljö som främjar 
talangutveckling? 

·         Finns det något som gynnar er vad gäller ex. upptagningsområdet, brist på 
konkurrens etc 

·         Finns det någonting i organisationen som du specifikt vill framhålla? 

·         Hur skulle du beskriva föreningens kultur vad gäller 

o   sättet att se på talangutveckling? 

o   sättet att organisera barn och ungdomsverksamheten? 

·         Vilka/vilken av alla framgångsfaktorer tror ni är de/den viktigaste 
nycklarna/nyckeln för att lyckas med sin talangutveckling? 

 

Kommunikation 

·       

o   Finns det någon ansvarig som inte är ledare i ett specifikt lag, som 

har ett mer övergripande ansvar för det idrottsliga?  
o       Hur märker ni som spelare av det? 

·         Om ni vill påverka eller förändra något hur gör ni då? 

o   Vem eller vilka tar ni upp det med då? (Vilka kanaler använder ni? 

 

1. Hur är det med feedback till spelarna? 

a. Hur ges feedback? Finns det utvecklingssamtal? (hur ofta?) 
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Bilaga 6 Den blå tråden 

Redovisas från och med nästa sida som onumrerad bilaga. 

 

https://my.lnu.se/webapps/blackboard/execute/courseMain?course_id=_7894_1


 
 

 
 
 
 
 

DEN BLÅ TRÅDEN 

 
 
 
 
 
 

Verksamhetsplan för Husqvarna Fotbollförening 



Innehållsförteckning 

  

 

2 



 

 
Vår identitet 

   

 

3 



Det här är Husqvarna FF 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

4 



I HFF är bredden toppen 
 
 
Vi är en av Smålands största föreningar med en bra verksamhet för både pojk- och flicklag, elitlag 
på både dam och herrsidan och dessutom vår unika verksamhet för funktionshindrade "Fotboll för 
alla". Det är denna bredd och att vi arbetar tillsammans som är något av Husqvarna FF:s signum, 
Bredden är toppen. Vi har en långsiktig ambition att vara en fotbollsmiljö i toppklass, för 
ungdomar, damer och herrar, oavsett serietillhörighet. 
 
1987  Slår sig Huskvarna Södra IS och Husqvarna IF samman och bildar Husqvarna FF.  
2004  Börjar HFF Ungdom arbeta efter utbildningsplanen ”Bredden är toppen”. 
2014  Den nya verksamhetsplanen ”Den Blå Tråden” färdigställs.  
 
 

Vi är stolta att HFF idag:  
• Är en av Smålands största fotbollsföreningar. 
 
• Erbjuder barn och ungdomar att spela fotboll året runt i våra lag. 
 
• Erbjuder barn och ungdomar med funktionshinder att spela fotboll i FFA (Fotboll För Alla). 
 
• Är en mångkulturell förening där ca hälften av barnen och ungdomarna har invandrarbakgrund. 

Vi har ca 30 länder fördelade på fem kontinenter representerade bland våra spelare. 
 
• Har närmare 100 tränare och ledare, där nästan alla arbetar ideellt och har genomgått någon 

form av ledarutbildning i vår eller svenska fotbollförbundets regi. En hel del har ett förflutet 
som spelare i HFF. 

 
• Har bidragit med ett tiotal distriktsdomare, som alla har ett förflutet som ungdomsspelare eller 

ledare i HFF, till Jönköpings fotbolldomareklubb. 
 
• Har haft ett tiotal spelare under 2000-talet som spelat ungdomslandskamper för Sverige 

samtidigt som de spelat i HFF. 
 
Detta är vi som sagt stolta över, men vi är ännu inte nöjda. Därför fortsätter vi förbättra vår 
utbildningsplan, med målsättningen att vi ska få fram ännu fler av framtidens elitspelare, 
breddspelare, domare, ledare, tränare, fotbollsälskare och samhällsmedborgare. 
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Vår värdegrund 
 
 
Husqvarna FF:s värdegrund är de värderingar som ligger till grund för hur vi uppträder och agerar. 
Våra spelare, ledare och övriga medlemmar förväntas följa vår värdegrund. Vår värdegrund utgår 
ifrån FN:s barnkonvention.  
 

• Vi välkomnar alla barn och ungdomar att spela fotboll hos oss oavsett etnicitet, 
funktionshinder, kön, religion och sexuell läggning. 

 
• Vi sätter alltid barnets bästa i centrum, där vi tar hänsyn till individens behov och ger 

möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala 
förutsättningar.  
 

• Verksamheten utgår från delaktighet, engagemang och drivs enligt demokratiska principer 
där beslut är förankrade.  
 

• Det ideella ledarskapet är grunden i vår verksamhet och präglas av glädje, gemenskap och 
Fair Play.  
 

• Husqvarna FF tar avstånd från droger och doping. Vår verksamhet ska även bedrivas i 
alkohol- och tobaksfria miljöer.  
 

• Vi vill varandras framgång och vi vill göra varandra bättre.  
 

• Husqvarna FF:s verksamhet ska bedrivas utifrån ett sunt ekonomiskt tänkande.  
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Framtidens förening för alla 
 
 
För att vi ska lyckas bevara vår ställning som en av Smålands största fotbollsföreningar är det 
viktigt att vi arbetar hårt med att nå de mål vi satt upp. Vi är som sagt stolta för det vi åstadkommit 
hittills, men vi kommer aldrig att bli nöjda! 
 
 

Mål för hela HFF 
Sportsliga målsättningar 

• Senior 
o Herr tillhöra svensk elitfotboll.  
o Dam tillhöra svensk elitfotboll.  
o Seniorlagen ska bestå av en majoritet av spelare som fostrats i de egna leden. 

 
• Ungdom 

o Vara en av Smålands ledande ungdomsverksamheter både i storlek och kvalitet. 
o Minst 80 procent av U19-truppen på herrsidan och U17-truppen på damsidan ska 

bestå av spelare som kommer från våra egna ungdomslag. 
o Seniorlagen ska bestå av en majoritet av spelare som fostrats i de egna leden.  

Vilket innebär att vårt herrlag ska bestå av minst 60 procent av spelare som tillhört 
vår U19-trupp och vårt damlag bestå av minst 60 procent av spelare som tillhört vår 
U17-trupp.  

o Våra elitförberedande lag på pojksidan ska få möjlighet till matchning i U17 och U19 
Allsvenskan.  

o Vår bredd och topp ska återspeglas genom att vi framgångsrikt deltar i DM, 
distriktslag och landslag.  

 
 
Organisatoriska målsättningar 

• Processarbete i föreningen – kvalitetssäkra viktiga processer.  
• Dokument för verksamhetsstyrning upprättade.  
• Positivt eget kapital.  
• Positivt resultat varje räkenskapsår. 
• Likviditet som gör oss oberoende av kreditgivare.  
• Omsättning som möjliggör sportsliga verksamhetsmål. 
• Kansli och administrativ organisation som uppfyller verksamhetens krav. 
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Målsättningar marknad 
• Utveckla arbetet och antalet personer i marknadsgruppen. 
• Utöka antalet sponsorer och utveckla samarbetet. 
• Öka antalet sponsoraktivitetet. 

 
 
Målsättningar kring matcherna 

• Öka antalet prenumeranter på hemmavinsten med 50 %. 
• Öka antalet medlemmar till minst 1500 st. 
• Ökad trend på publiksnitt både gällande herr och dam. 
• Ha en supporterkultur där vi ”älskar” HFF utan att ”hata” motståndarna.   

 
 
Målsättningar kring ”Husqvarna FF – en del av samhället” 

• Utveckla aktiviteter i klubbhuset som skapar gemenskap. 
• Drivande i integrationsprojekt för Huskvarna. 
• Vara aktiva i lokala aktiviteter som främjar att stärka Huskvarna som ort.  

 
 
Målsättning för samarbeten 

• Utveckla samarbetet med andra elitklubbar och lokala klubbar.  
• Utveckla samarbetet med skolvärlden såväl grundskola, gymnasie- och högskola. 
• Utveckla en plan för samarbete med andra organisationer.  
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Samarbete med föreningar och skola 
 
 

Samarbeten med andra föreningar 
Vi skapar ett HFF där gott samarbete och goda relationer råder med alla föreningar både nära och 
långt borta och där samarbete alltid söks i första hand. Där samarbete skapar förutsättningar för 
att alla spelare ska kunna spela och utvecklas på sin nivå. Där spelare och ledare ser andra klubbar 
inte som motståndare utan medtävlare som förtjänar respekt. Medtävlare i andra klubbar hjälper 
oss att utvecklas och bli bättre både som spelare, ledare och förening.   
 
Som största förening i bygden, sett till antalet lag och spelare, känner vi ett ansvar och vill därför 
föra vidare våra erfarenheter till intresserade föreningar. På ett ödmjukt sätt ska vi bjuda in ledare 
och spelare till våra internutbildningar och extraträningar. Vi sitter inte inne med några 
hemligheter och vill vara så öppna som möjligt och erbjuda alla av vårt koncept.  
 
I praktiken innebär detta:  

• Vi samarbetar både kring våra senior- och ungdomslag.  
• Vi bjuder in närliggande föreningar till internutbildningar, både till SvFF:s utbildningar och 

olika temautbildningar.  
• Spelare från närliggande föreningar är välkomna att träna extra med HFF om de vill öka sin 

träningsdos, eller om de bara vill ”känna på” hur det är att träna med oss.  
 
 

Samarbeten med skolor 
För att bli elitspelare måste man träna mer än 10 000 timmar. Ju mer man tränar, desto bättre 
fotbollsspelare blir man. Förutom kvantitet är det viktigt att träningen är av bra kvalitet. För att 
komma upp i så många träningstimmar måste man träna extra utöver träningarna med sitt HFF-
lag. Det finns flera sätt att göra detta på, bland annat genom spontanfotboll på fritiden men även 
genom träning under skoltid.  
Husqvarna FF samarbetar idag med tre grundskolor i kommunen, Prolympia, Alfred Dalinskolan 
och Sanda Idrottshögstadium, samt med Sandagymnasiet.  
 
Målet med skolfotbollen är: 

• Ta tillvara på fotbollsintresset samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll. 
• Genom att samarbeta med skolan kan vi ge barn tillfälle till ytterligare fotbollverksamhet. 
• Öka intresset för fotboll och Husqvarna FF som förening. 
• Ha en god kontakt och ett samarbete med alla de skolor där våra spelare går.  
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Våra policys 
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Drogpolicy 
 
 

Bakgrund 
Vi ser med oro på det faktum att debutåldern vad gäller droger stadigt sjunker. Eftersom det är 
känt att drogproblematiken inte är ett informations- utan ett attitydproblem, ser vi det som en 
självklarhet att i vårt arbete satsa på att förändra attityderna, främst hos ungdomar. Attityd- 
påverkan sker inom hela samhället och inom olika delar av ungdomars vardag. En av de viktigaste 
delarna är dock den påverkan som sker via idrottsledare och dylika personer som står i ett särskilt 
vuxenförhållande till ungdomarna utan att representera traditionella "påverkare" såsom föräldrar, 
lärare, socialtjänst, polis m.fl.  
 
 

Föreningslivets betydelse 
Vi tror att föreningslivet, främst idrottsrörelsen, har en stor betydelse. Först och främst därför att 
väldigt många ungdomar finns i verksamheten, men också för att idrotten skapar många av de 
förebilder som utan tvekan påverkar ungdomars attityder. Vår hypotes är att förmå 
idrottsrörelsens ledare och aktiva vuxna att förstå sin attitydskapande betydelse och till detta 
lägga en aktiv policy i HFF och en medveten hållning till attitydfrågorna, som kommer att påverka 
ungdomarnas attityder positivt och därigenom vara ett viktigt steg till att höja drogdebutåldern.  
 
 

Målsättning 
• Att uppmuntra till ett hälsosamt liv utan droger såväl som barn, ungdom och vuxen.  
• Att genom attitydförändring stoppa sänkningen av debutåldern för främst alkohol, och på 

lång sikt förhoppningsvis bidra till att den höjs till lagstadgade 18 år.  
• Att genom information tydliggöra gemensamma ansvaret i drogfrågan.  Att i styrelsen, herr, 

ungdom och dam utse en drogansvarig som skapar ett dokument för klubbens drogpolicy.  
  

  

Husqvarna FF:s drogpolicy - Allmänt 
I HFF är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sin idrott och i sin kamratskap. Hur vi 
som ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt för denna utveckling. Ett led i detta 
arbete är att ha en drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och är 
till stöd för medlemmarna. För att kunna följa upp arbetet mot droger samt att hålla föreningens 
drogpolicy levande skall varje sektion utse en ”Drogansvarig”.   
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Policy mot alkohol:  
Utgångspunkten är att idrotten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Föräldrar skall 
med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer krav på föreningens 
ledare, som i sin samvaro med ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.  
 
Ungdom 
Vi tillåter inte att våra ungdomsspelare dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon/ några av 
våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande vis:  

• Enskilt samtal och kontakt med förälder.  
• Vid upprepade tillfällen och vid misstanke om problem tar vi kontakt med föräldrar och 

sociala myndigheter.  
Ansvarig: Huvudtränare för respektive lag.  
 
Ledare  
Som ledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för sina ungdomar.   
Följande regler gäller:  

• Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare, föräldrar eller aktiva i samband 
med idrottsverksamhet för barn och ungdom, t ex under träningsläger och tävlingar eller 
resor till och från dessa. 

• Ingen alkoholförtäring på fester där ungdomar är med.  
• Det är inte tillåtet att komma berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte.  
• Undvika försäljning av alkoholdrycker till allmänheten i samband med idrottsevenemang. I 

de fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av 
evenemangskaraktär har föreningen ett särskild stort ansvar för att ordningskravet beaktas. 

• Föreningen skall i sponsorsammanhang avstå från åtaganden som kan uppmuntra eller på 
annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion. 

Om vi skulle upptäcka att någon/några av våra ledare eller aktiva skulle bryta mot våra regler eller 
uppvisa andra symptom på missbruksproblem tar vi upp detta i förtroendesamtal för vidare 
åtgärder.  
Ansvarig: Respektive berörd styrelse och dess ”Drogansvarige”  
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Policy mot tobak:  
Vi tillåter inte våra ungdomar att nyttja tobak. Föreningen skall: 

• Uppmuntra ungdomar att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan 
tobaksrökning och snus. 

• Utöver vad som tobakslagen föreskriver, arbeta för att skapa rökfria miljöer på anläggningar 
där idrott bedrivs. 

• Uppmärksamma gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak. 
• Göra ledare och aktiva medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och 

miljö och därmed arbeta för att konsumtionen minskar. 
Upptäcks tobaksbruk gör vi på följande vis:  

• Enskilt samtal och kontakt med förälder.  
Ansvarig: Huvudtränare för respektive lag.  
 
 

Policy mot narkotika och dopingpreparat:  
Användning av narkotika och prestationshöjande medel enl. ICO:s dopinglista är förbjuden. 
Undantag om spelaren har läkarintyg för t ex astmamedicin. Därför ansvarar respektive 
huvudtränare för våra lag från U17 och uppåt för att upprätta en lista på de mediciner som 
spelarna tar. Denna lista lämnas till föreningens läkare.  
Om vi skulle upptäcka att någon/ några av våra ungdomar använt/ varit i närheten av narkotika 
eller dopingpreparat gör vi på följande vis:   

• Enskilt samtal, kontakt med förälder och kontakt med sociala myndigheter.  
Ansvarig: Huvudtränare för respektive lag.  
 
Ingen av våra ledare eller aktiva får bruka narkotika eller dopingpreparat och vid upptäckt gör vi på 
följande vis:   

• Enskilt samtal och kontakt med polis.  
Ansvarig: Styrelsen och ”Drogansvarig”  
  
 
Ansvaret för att följa föreningens policy är gemensamt för föreningens medlemmar. Det operativa 
ansvaret för att denna policy följs är fördelat enligt följande:  

• För ungdomar och dess ledare, ungdomsutskottet.  
• Det yttersta ansvaret ligger på styrelsen dit man som spelare, förälder eller ledare kan 

vända sig vid behov om det skulle inträffa några ärenden som är svårt att hantera.  
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Sociala medier policy 
 
 
Husqvarna FF har ambitionen att vara en modern förening inom alla områden.  Att utvecklas och 
lära nytt är viktigt för att nå föreningens sportsliga och organisatoriska målsättningar.  
Denna policy omfattar samtliga spelare, ledare, förtroendevalda, anställda och funktionärer i 
Husqvarna FF och är fastställd av Styrelsen för Husqvarna FF. 
 
 

Sociala medier är en fantastisk möjlighet 
Husqvarna FF och fotbollsrörelsen i allmänhet har en lång tradition. Det är en av de äldsta 
folksporterna och många människor runt om i Sverige och världen har, mer eller mindre, fotbollen 
som en livsstil och intresse. Vad som sker i fotbollens värld berör många. 
Sociala medier erbjuder stora möjligheter att följa vad som händer på och utanför fotbollsplanen. 
Allt fler av fotbollstjärnorna i världen finns på Twitter och Facebook, där de har miljontals följare. 
Fler än 60 % av publiken följer matchen man tittar på live även på ett socialt media.  
Samtidigt som detta är en spännande möjlighet så finns det också risker.  Spridning av rykten och 
förtal sprids snabbt, anonymiteten som kan finnas på Internet kan leda till kraftigare kränkningar 
och möjligheten att kunna framföra rätt version av en händelse blir svår om inte till och med 
omöjlig. På senare tid har flera uppmärksammade fall inträffat där ett uttalande på Twitter eller 
Facebook fått stora konsekvenser för den enskilde.  
Rätt använt är sociala medier en fantastisk möjlighet att skapa engagemang och intresse i och runt 
klubben. Sociala medier underlättar delaktigheten och demokratin i föreningen.  
Husqvarna FF har officiella konton på Facebook, Twitter och Instagram.  Dessa sköts och 
administreras av en kommunikationsgrupp som arbetar på styrelsens uppdrag.  
 
 

Du har ett personligt ansvar 
Precis som i det verkliga livet gäller samma regler på nätet och i sociala medier. Var och en har ett 
personligt ansvar för det man skriver och publicerar.  
Husqvarna FF ställer upp på Idrottens Fair Play. Detta gäller både på och utanför planen och i de 
sociala medierna. Fair play innebär att respektera domare, medspelare, motståndare och publik. Vi 
använder ett vårdat språk och fokuserar på det positiva.  
Sättet Du kommunicerar på ger signaler till andra – både med och motspelare och tränare. På 
nätet kommer det som skrivs förr eller senare att bli offentligt även om man har höga 
säkerhetsinställningar.  
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Några enkla regler 
• Fair Play gäller även vid tangentbordet.  
• Alltid prata gott om varandra, föreningen, domare och motståndare på och utanför planen.  
• Alltid försäkra sig om att bilder är godkända av de som finns på bilden.  
• Laguttagningar & liknande diskuteras med respektive ledare inte i gästböcker/ social media. 
• Vi berättar gärna om kulsaker som laget är med om för att skapa intresse runt föreningen.  
• Negativa kommentarer baserat på en persons religion, kön, sexuella läggning eller etnicitet 

är inte tillåtet och kan innebära uteslutning ur föreningen. 
Upptäcks att man bryter mot ovanstående regler gör vi på följande sätt: 

• Enskilt samtal och kontakt med förälder. 
• Vid upprepande tillfällen, avstängning eller uteslutning från föreningen.  

Ansvarig: Berört utskott. 
 
 

Så här kan du bidra till föreningens sociala medier 
Kommunikationen på de sociala medierna Facebook, Twitter och Instagram är viktiga budbärare 
för att skapa ett gemensamt engagemang i föreningen.  Allt fler följer med stort intresse vår 
förening. Du kan bidra med att ”tagga” såsom bilder och tweets med #HusqvarnaFF. 
 
Andra viktiga taggar är:  
#HFFLive om det är en tweet innan, under, efter en match  
#breddenärtoppen om det är ungdomsfotbollen det gäller.  
#Vapenvallen om det är på Vapenvallen det händer. 
#Huskvarna framförallt på Instagram. 
Har du tips och idéer till reportage för hemsida och/ eller sociala medier så kontakta kansliet så 
vidarebefordras det till kommunikationsgruppen.  

 

  
Följ oss via 

   www.husqvarnaff.se       @husqvarnaff 
 

   www.facebook.com/husqvarnaff      @husqvarnaff 
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Policy för rekrytering av spelare 
 
 

Breddverksamheten 
HFF hälsar alla pojkar och flickor välkomna till vår verksamhet från 6 års ålder. 
 
De spelare som från 14 år inte vill göra sin elitsatsning som enbart spelare erbjuds träning och 
matchning upp till 19 år i breddlag om ledare och spelare finns. Spelaren erbjuds att bredda sin 
fotbollsutbildning till att även innefatta domare och ledare. Om inte ledare och spelare finns till 
breddlag i HFF erbjuds spelarutbildning i förening som fungerar som samarbetsklubb.  
 
 

Elitförberedande verksamhet 
HFF erbjuder genom utbildningsledaren för Nivå 3 spelare plats i elitförberedande verksamheten 
från 14 års laget. Sedan huvudtränaren tillträtt ansvarar han för rekryteringar från 
breddverksamheten. Detta kan även ske efter 14 år.  
 
HFF kan genom utbildningsledaren för Nivå 3/ Nivå 4 bjuda in intressanta spelare i regionen från 
13 års ålder till extraträning i den elitförberedande verksamheten. Syftet med detta är inte att 
spelaren i detta läge ska rekryteras, utan att stimulera spelarens utveckling samt lära känna HFF. 
Visar spelaren själv intresse av att gå över till HFF följer vi stegen under rubriken ”Kontakt med 
spelare från andra föreningar”.  
 
HFF kan genom elitutskottet i samråd med huvudtränaren aktivt rekrytera intressanta spelare från 
15 år till U-17, U-19- och seniortruppen enligt stegen under rubriken ”Kontakt med spelare från 
andra föreningar”.   
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Kontakt med spelare från andra föreningar 
Det är viktigt att vi följer och respekterar de här stegen för att visa respekt mot andra föreningar 
och behålla våra goda relationer. Vår ambition är att rekrytering av spelare inte sker under 
tävlingssäsong. Däremot kan spelare bjudas in till extraträning under hela året.  
 
Policy när spelare eller vårdnadshavare kontaktar oss  
När det gäller breddverksamheten i HFF har vi ett ansvar att ta emot de barn och ungdomar vars 
närmaste fotbollsförening är Husqvarna FF. Om spelare från andra föreningar kontaktar oss gäller 
följande: 

1. Vårdnadshavaren till spelaren informerar HFF tränaren om syftet och anledningen till 
klubbytet.  

2. HFF tränaren beslutar om det finns plats i truppen.  
3. HFF tränaren kontaktar utbildningsledaren som lämnar klartecken till detta.  
4. Vårdnadshavaren kontaktar sin förenings ansvarige och om klartecken ges informeras HFF:s 

tränare om detta.  
5. HFF tränaren informerar utbildningsledaren om detta som i sin tur kontaktar föreningens 

ansvarige för att få bekräftelse om att spelaren och vårdnadshavaren har gjort rätt för sig.  
6. Först därefter får spelaren börja träna i HFF. 

 
Policy inbjudan till extraträning  

1. Om tränare eller ledare uppmärksammar en intressant spelare i annan förening informeras 
utbildningsledaren för den nivån. Detta gäller från 13 års ålder.  

2. Efter diskussion tas beslut om den här spelaren ska inbjudas till extraträning.  
3. Vid beslut om extraträning kontaktar utbildningsledaren spelarens förenings 

ungdomsansvarige. Inga kontakter får tas med spelaren själv, varken från tränare eller 
utbildningsledare. Vid kontakt med föreningens ungdomsansvarige informerar 
utbildningsledaren om extraträningens syfte och förutsättningar.  

4. Efter detta samtal skickas en skriftlig inbjudan adresserad till spelarens vårdnadshavare där 
extraträningens syfte och förutsättningar beskrivs. I brevet uppmanas vårdnadshavaren att 
vid intresse kontakta ansvarig HFF tränare. Om den inbjudna föreningens 
ungdomsansvarige inte vill att spelaren ska bjudas in till extraträning informeras spelarens 
vårdnadshavare om detta.  

5. Om kontakt tas från spelarens vårdnadshavare till HFF tränaren, bjuds spelaren och 
vårdnadshavaren in till en första extraträning och ett möte mellan HFF tränaren, spelaren 
och vårdnadshavare. På detta möte dras riktlinjerna upp utifrån spelarens, 
vårdnadshavarens och föreningens önskemål och förutsättningar. Extraträningen behöver 
inte vara tidsbegränsad och den sker även förutsättningslöst utifrån en eventuell framtida 
övergång.  
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Policy spelarövergång  
1. Om tränare eller ledare uppmärksammar en intressant spelare i annan förening för 

rekrytering informeras utbildningsledaren för den nivån. Detta gäller från 15 års ålder.  
2. Efter diskussion tas beslut om den här spelaren ska inbjudas till provträning.  
3. Vid beslut om provträning kontaktar utbildningsledaren spelarens förenings ansvarige. Inga 

kontakter får tas med spelaren själv, varken från tränare eller utbildningsledare. Vid kontakt 
med föreningens ansvarige informerar utbildningsledaren om provträningens syfte och 
förutsättningar.  

4. Efter detta samtal skickas en skriftlig inbjudan adresserad till spelarens vårdnadshavare där 
provträningens syfte och förutsättningar beskrivs. I brevet informeras vårdnadshavaren om 
att vi kommer att ta en kontakt med dem. Om den inbjudna föreningens ansvarige inte vill 
att spelaren ska bjudas in till provträning informeras spelarens vårdnadshavare om detta.  

5. Vid kontakten med spelarens vårdnadshavare, bjuds spelaren och vårdnadshavaren in till en 
första provträning och ett möte mellan HFF tränaren, spelaren och vårdnadshavare. På 
detta möte dras riktlinjerna upp utifrån spelarens, vårdnadshavarens och föreningens 
önskemål och förutsättningar. Provträningen är tidsbegränsad med syftet att spelare och 
förening ska lära känna varandra. 

6. Efter provträningsperioden sker ett nytt möte mellan HFF, spelaren och vårdnadshavare där 
beslut tas om övergång. Vid en eventuell övergång kontaktar huvudtränaren 
utbildningsledaren. Som i sin tur kontaktar spelarens förening.  

 
Policy när andra föreningar kontaktar våra spelare 
Grundprincipen är att vi inte stoppar någon av våra spelare att spela var de vill, vill man inte spela i 
HFF behöver man självklart inte det. Dock gäller följande: 

• Om en spelare påbörjat säsongen i HFF:s trupp får denne inte lämna förrän säsongen 
avslutats. Har man påbörjat en säsong ska man också avsluta den om inget exceptionellt 
inträffar, exempelvis att familjen flyttar. 

• Om en förening kontaktar någon av våra tränare eller utskott hänvisar vi därför till att de får 
kontakta spelaren efter tävlingssäsongen. Vid licensierade spelare gäller detta under 
frimånaden. Undantag från detta kan vara om vi exempelvis ser ett mervärde i att spelaren 
får testa på en förening på en betydligt högre nivå än HFF. 

• Om en annan förening tar direktkontakt med en HFF-spelare eller vårdnadshavare tar 
utbildningsledaren eller motsvarande direkt kontakt med denna förening och påtalar 
olämpligheten i detta.  

• Om en spelare inte gjort rätt för sig, genom att exempelvis inte betalat medlems- och 
träningsavgift kommer HFF att försöka stoppa spelaren från en övergång till en annan 
förening även om detta sker under frimånaden. 
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Policy vid olämpligt uppträdande 
 
 
Då en spelare bryter mot HFF:s grundläggande regler vad gäller uppträdande sker följande: 

1. Samtal mellan spelaren och tränaren. 
 

2. Om detta upprepas kallar tränaren till samtal med spelaren och vårdnadshavaren.  
 

3. Om detta upprepas meddelar tränaren berört utskott. Därefter kallas spelaren och 
vårdnadshavaren till berört utskott där de ges möjlighet att förklara sig. Berört utskott kan 
därefter utdela en skriftlig varning.  

 
4. Om detta upprepas tar berört utskott beslut om tillfällig och tidsbestämd avstängning eller 

uteslutning ur föreningen.  
 
 

Det är viktigt att påpeka att HFF:s ledare i alla steg uppträder professionellt genom att erbjuda 
spelaren stöd och hjälp i hur uppträdandet kan förbättras. Berört utskott bör erbjuda spelaren och 
vårdnadshavaren externt stöd om det behövs.  

  

 

19 



Trafiksäkerhetspolicy 
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Våra ledstjärnor 
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Uppflyttning av spelare 
 
 

Vår utgångspunkt 
I det här kapitlet beskrivs våra rutiner kring uppflyttning av spelare mellan de olika ungdomslagen, 
samt från ungdomslagen till våra seniorlag. Uppflyttning av spelare ses som ett verktyg för att 
individanpassa vår spelarutbildning. Varje spelare är unik och utvecklas i sin takt, vår utgångspunkt 
är att möta varje individ där denne är idag.  
 
För att skapa de bästa långsiktiga förutsättningarna för utveckling och lärande ska vår verksamhet 
baseras på prestationsmål, inte på resultatmål. Fokusering på resultat i barn- och ungdomsfotboll 
är direkt negativt för den idrottsliga utvecklingen. Det finns idag inget som pekar på ett samband 
mellan resultatmässig tidig framgång i barn- och ungdomsfotboll och senare framgång i 
seniorfotboll. Därför ska inte uppflyttning av spelare ske för att ”vinna matchen” under 
ungdomsåren, uppflyttning sker för att möta individen där denne är idag.  
 
 

Ledstjärnor för uppflyttning  
Kriterier för uppflyttning är att spelaren ska ligga långt fram i sin utveckling i jämförelse med övriga 
spelare i ålderskullen. Spelaren ska inte bara ligga långt fram gällande spelförståelse och teknik, 
spelaren ska även vara både mentalt, socialt och fysiskt redo för detta.  
 
Ledstjärnor för uppflyttning av spelare i HFF: 

• Permanent uppflyttning i HFF sker tidigast i åldern 12 år.  
• Nivåanpassning genom uppflyttning och nedflyttning mellan ungdomslagen skall alltid ske i 

samråd mellan tränarna för inblandade årgångar, föräldrarna och ungdomsutskottet. Vi har 
ett ansvar att informera föräldrar om varför vi tycker det är lämplig att prova högre upp.  

• Ungdomsutskottet träffas en gång i månaden och diskuterar aktuella uppflyttningar för 
spelare 15 år och yngre. Vid mötet går man även igenom redan uppflyttade spelare och 
följer deras utveckling för att säkerställa att spelaren följer den tänkbara utvecklingskurvan.  

• Elitutskottet träffas en gång i månaden och diskuterar aktuella uppflyttningar för spelare till 
U17-, U19- och A-lag. Vid mötet går man även igenom redan uppflyttade spelare och följer 
deras utveckling för att säkerställa att spelaren följer den tänkbara utvecklingskurvan.  

• Damutskottet träffas en gång i månaden och diskuterar aktuella uppflyttningar för spelare 
till U17-, U19- och A-lag. Vid mötet går man även igenom redan uppflyttade spelare och 
följer deras utveckling för att säkerställa att hon följer den tänkbara utvecklingskurvan. 
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Olika typer av uppflyttning  
I HFF har vi olika typer av uppflyttning för att möta varje individ där denne är idag. En ledstjärna är 
att tidigt utvecklade spelare bör successivt öka sin träningsdos med äldre spelare under en längre 
period innan matchningen inleds i lag med äldre spelare. Ökningen av träningsmängd får samtidigt 
inte ske för fort och tid för återhämtning måste ges.  
 
Olika typer av uppflyttning: 

• Tillfällig uppflyttning. Spelaren tränar och spelar match i sitt och det äldre laget. Tränarna, 
spelaren och föräldrarna kommer överens om antalet träningar/ vecka med respektive lag. 
Viktigt att spelaren inte förlorar kontakt med ordinarie lag, då spelaren fortfarande inte är 
permanent uppflyttad. Det är även viktigt med god kommunikation mellan tränarna så att 
man hittar rätt matchmiljö varje vecka för spelaren.  
 

• Permanent uppflyttning. Om spelaren ligger långt fram i sin utveckling, samt gått igenom 
ovanstående typer av uppflyttningar och allt känns rätt kan spelaren flyttas upp permanent. 
Detta sker alltid i samråd med spelaren och dess vårdnadshavare, samt med respektive 
utskotts godkännande. Spelare som är permanent uppflyttad ska matchas precis som alla 
andra i det laget.  

 
Vi ställer något högre krav på spelare som är permanent uppflyttade jämfört med övriga spelare. 
De spelare som flyttats upp ska när de tränar/ spelar matcher med sitt ordinarielag agera som 
goda förebilder och vara ödmjuka, både på och utanför planen. Som tränare kan vi inte ställa krav 
på att de ska dominera när de är tillbaks i sitt ordinarie lags träningar/ matcher, däremot kan vi 
kräva att man alltid gör sitt bästa och att man håller en hög lägstanivå.  
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Spela match i HFF 
 
 

Ledstjärnor antal matcher och cuper per år 
Barn behöver spela lika mycket och turas om att spela från start. Detta för att dels alla ska må bra 
och få en positiv erfarenhet från fotbollen, men även för att undvika toppning i unga år. Likaså ska 
de spela på olika positioner och turas om att vara lagkapten. Resultatet ska inte vara i fokus, det 
blir viktigt senare när de är seniorer, vi fokuserar istället på prestationen och att ha kul. Vi vill att 
matcherna i första hand ska vara ett utbildningstillfälle för spelarna. Därför vill vi inte att ni ”styr” 
spelarna för mycket från sidan under match utan att spelarna liksom på träningarna får träna på 
att uppfatta, besluta och agera. Däremot är det viktigt att ni återkopplar till träningarna och det ni 
jobbat med under veckan som varit.  
 
Det är viktigt att vara försiktig med antalet matcher i unga år. Tidigt utvecklade spelare är främst i 
riskzonen om de får spela i flera lag och utan rätt återhämtning. Varje spelare ska träna minst 
dubbelt så mycket som han eller hon spelar match. Men samtidigt är det viktigt att det blir 
tillräckligt många matcher per år. Vår rekommendation är en match i veckan under seriesäsong. 
 
Från 15 års ålder är det bra om vi spelar mot internationellt motstånd i form av cup/ turnering. 
Deltagande i exempelvis Gothia cup eller andra cuper med stort antal internationella lag är platser 
där vi kan möta sådant motstånd. Anledningen är att det är bra att möta olika stilar och kulturer 
för utbildningen som fotbollsspelare.  

Ålder Spelform Match/ spelare 
och säsong (serie) 

Match/ 
vecka  

Bollstorlek Matchtid Deltagande i 
cuper/ år 

Antal 
cuper/ år 

6-7 år 5-manna 10-25 1 3 4 x 10 min Närområde/ 
distriktet 

Max 2 

8-9 år 5-manna 10-25 1 3 2 x 20 min Närområde/ 
distriktet 

Max 2 

10-12 år 7-manna 20-25 1 4 2 x 25 min (10 år)  
2 x 30 min (11-12 år) 

Distriktet/ 
regionen 

Max 2 

13 år 9-manna 25-40 1 4 flickor 
5 pojkar 

2 x 35 min Nationellt 
 

Max 4 

14-19 år 
bredd 

11-manna 20-30 1 5 2 x 35-45 min Nationellt  Max 2-4 
 

14 år 11-manna 25-40 1 4 flickor 
5 pojkar 

2 x 35 min Nationellt 
 

Max 4 

15-16 år 11-manna 25-40 1 5 2 x 40 min Nationellt/ 
internationellt 

Max 4 

17-19 år 11-manna 25-40 1 5 2 x 45 min Nationellt/ 
internationellt 

Max 4 
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Ledstjärnor laguttagningar 
 
Breddverksamheten 
Laguttagningarna grundar sig enbart på deltagande i träningarna. Spelare som tränar mer kan få 
spela i större omfattning. Spelare som tränar lika mycket får spela lika mycket oavsett talang och 
utvecklingsnivå.  
 
Att hålla på med flera idrotter samtidigt ser inte vi som något negativt, det kan snarare vara en 
fördel på sikt genom att man då får en stor sammanlagd träningsmängd. Ska man spela matcher 
under seriespel krävs dock att man tränar fotboll med laget. Vi vill dock poängtera att passionen 
för fotboll är kanske den vitigaste egenskapen att utveckla i tidiga åldrar, för att så småningom ha 
förutsättningar för att bli en elitspelare.  
 
Alla spelare som finns med vid matchtillfället ska spela minst en hel halvlek. Startar man inte 
matchen startar man istället i nästa match. Antalet uttagna spelare till match, inklusive avbytare: 

• 5-manna = 8-9 spelare 
• 7-manna = 10-11 spelare 
• 9-manna = 12-14 spelare 
• 11-manna = 14-16 spelare 

 
 
Elitförberedande verksamheten 
Laguttagningarna grundar sig i ökad utsträckning på spelarnas utvecklingspotential, förutom det 
självklara kravet på engagemang och deltagande i träning. Särskild hänsyn skall tas till spelare som 
ligger efter i fysiska utvecklingen, men som ändå bedöms ha goda utvecklingsmöjligheter. 
 
I DM, SM och motsvarande skall bästa möjliga lag spela. 
I seriespel ska alla som tagits ut till elitförberedande verksamheten och visar rätt inställning till 
träning och match få spela. Avbytare ska spela minst en hel halvlek per match. Undantag till detta 
kan exempelvis vara spelare som har eller skall spela match med annat lag under samma vecka. 
Samarbete skall ske mellan huvudtränarna för lagen i elitverksamheten för att kunna erbjuda 
elitspelarna spel i lämplig omfattning. 
 
Det behöver inte heller vara några hinder i den elitförberedande verksamheten att hålla på med 
andra idrotter, men fotbollen ska vara den tydliga första idrotten, vilket innebär att man väljer 
fotbollen i första hand. Önskar spelaren hålla på med andra idrotter diskuterar spelaren, 
vårdnadshavaren och huvudtränaren detta innan säsongsstart. I denna diskussion beslutas i 
samverkan i vilken omfattning som den andra idrotten kan bedrivas utan att fotbollssatsningen blir 
negativt påverkad.  
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Vid uttagning av spelare till Smålands FF eller Svenska FF arrangerade utbildnings-, distriktslags- 
och landslagsläger gäller: 

• Vid fri anmälan får alla spelare anmäla sig. HFF betalar ingen del av kostnaden. 
• Om en spelare blir uttagen till ett läger avgör huvudtränaren tillsammans med 

utbildningsledaren om denne spelare ska få delta. Om de kommer fram till att så inte är 
fallet meddelar huvudtränaren eller utbildningsledaren detta till spelaren och Smålands FF. 

• Då en spelare blir uttagen till ett läger i Jönköping (zonen) står HFF för halva kostnaden.  
• Då en spelare blir uttagen till ett läger i Småland (distriktet) står HFF för hela kostnaden. 
• Reseersättning utgår inte vid något läger. 
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Träna fotboll i HFF 
 
 

Våra ledstjärnor kring träning 
Ålder Träningar/ vecka Träningslängd Antal spelare vid 

smålagsspel 

Antal tränare/ 

barn 

6-7 år 1-2 60 min 2-3 1/ 10 

8-9 år 2-3 60 – 90 min 2-3 1/ 10 

10-12 år 2-3 75 – 90 min 2-4 1/ 10 

13 år 3-4 90 min  2-4 1/ 10 

14-19 år bredd 2-3 90 min 2-5 1/ 10 

14 år 3-4 90 min 2-5 1/ 10 

15-16 år 4-5 90 min 2-5 1/ 10 

17-19 år 4-6 90 min 2-5 1/ 10 

 
 
 

Nivåanpassad träning 

Nivåanpassad träning används för att barnens olika utvecklingsnivåer ska kunna tillgodoses. En del 
barn behärskar den egna kroppen och bollen, medan andra inte har kommit lika långt i sin 
utveckling. Målet är alla ska lyckas och känna bekräftelse. Alla måste få en utmaning utifrån sina 
förutsättningar. Därför ser vi att nivåanpassad träning kan bedrivas i alla åldrar i och med att vi då 
utifrån gruppen/ individen anpassar verksamheten så att utvecklingen för varje individ blir optimal. 
I träningar blandas därför övningar för samtliga spelare med nivåanpassade övningar där laget 
delas in i olika grupper utifrån varje spelares nivå, övningarna innehåller då olika svårighetsgrader.  
 
Vi vill poängtera att nivåanpassad träning inte på något sätt är lika med toppning i match.  
Nivåanpassning jämfört med toppning: 

• Toppning är när man prioriterar några spelare på andra spelares bekostnad.  
• Nivåanpassning är när man låter alla träna och spela på sin nivå för att kunna utvecklas. 
• Toppning är ofta en ledares jakt på kortsiktig och tillfällig framgång. 
• Nivåanpassning är när man sätter spelarens långsiktiga behov och utveckling i centrum. 
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Grundläggande regler för HFF-lagen 
 
 
För att vi ska trivas och utvecklas både som människor och fotbollsspelare är det viktigt att alla 
respekterar och följer våra umgängesregler. Vi har höga förväntningar på våra spelare och vi utgår 
ifrån att de uppträder som ett föredöme både på fotbollen, i skolan och på fritiden. Reglerna 
nedanför är viktiga att ta upp med spelarna. Vissa av reglerna är mer riktade mot de äldre lagen 
och då är det viktigt att du som ledare har god känsla kring vilka av reglerna som passar din grupp. 
 
 

Umgängesregler 
• Kom i god tid till träning och match, senast 15 minuter innan utsatt starttid.  
• Hälsa på alla spelare och ledare när du kommer till träning eller match.  
• Ha alltid med dig egen vattenflaska till träning och match. 
• Var korrekt klädd, träna alltid i HFF-kläder. På träning som innehåller boll ska du ha benskydd.  
• Inga smycken eller tuggummin ska förekomma under träning och match. 
• Vårda ditt språk både på och utanför fotbollsplanen. Könsord får inte förekomma. Undvik också 

svordomar det låter inte vackert. Vi pratar svenska så alla förstår varandra. 
• Ha som grundinställning att alltid hjälpa till om du kan, inte tvärtom. Detta kan exempelvis gälla 

att bära materialet till och från planen eller att samla in materialet under träning. Om du 
skjuter en boll så den hamnar utanför planen är det ditt ansvar att direkt hämta den.  

• Sköt din kropp genom att äta, dricka och sova rätt så att du kommer väl förberedd till varje 
träning och match. Vi förutsätter att du inte nyttjar alkohol, tobak eller andra droger. 

• Ta med dig ett återhämtningsmål att äta efter träning och match. 
• Ledarna tillsammans med spelarna ansvarar för att omklädningsrummet grovstädas. 
 
 

För att trivas och utvecklas tillsammans 
• Vi har alla samma mål och vi drar åt samma håll. 
• Laget kommer före jaget, men individen i laget får också uppmärksamhet. 
• Alla lyssnar på varandra. Om du lyssnar på någon ökar chansen att den personen lyssnar på dig. 
• Vi lär oss av varandra och vi accepterar varandras styrkor och brister. 
• Vi försöker lära känna varandra bättre och undviker skvaller och prat bakom ryggen. 
• Vi undviker grupperingar inom laget. En del spelare kommer att umgås mer med varandra, men 

alla måste kunna samarbeta. 
• Vi undviker öppna konflikter. Vi löser konflikter direkt och med de personer som är inblandade. 
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För att göra dina medspelare bättre 
• Ge varandra beröm som ska vara specifikt och ärligt. 
• Visa uppskattning, tacka när någon hjälpt till. 
• Beröm en lagkamrat när du ser honom göra något bra, eller när du ser att någon verkligen 

anstränger sig även om det inte riktigt lyckas. 
• Inte bara ge positiva kommentarer till den som gör mål, utan framför allt till den som 

anstränger sig. 
• Ha ett positivt kroppsspråk. 
• Tala om för din lagkamrat när du ser att han blir bättre på något. Då vill han bli ännu bättre och 

är beredd att jobba hårt för det. 
• Lyssna på dina medspelare. Om någon har en idé han vill dela med dig får du honom att må 

bättre bara genom att lyssna. 
 
 

Prestationsfokus på träning och match 
• Vi försöker göra vårt bästa varje gång. Om var och en gör sitt bästa är vi positiva även om 

ansträngningen inte leder till vinst, det är viktigare att vi gör vårt bästa än att vi vinner. 
• Vi jämför oss inte med någon annan, vi kan själva kontrollera om vi lär oss något och förbättras. 

Om vi fokuserar på våra förbättringar växer självförtroendet. Vi sätter först och främst 
prestationsmål som vi själva kan påverka. Det är viktigare att vi lär oss något och förbättrar oss 
än vinner över lag som inte är speciellt bra eller förlorar mot lag som är bättre än vi. 

• Med prestationsfokus är vi inte rädda för att göra misstag. Man kan inte lära sig nya 
avancerade färdigheter eller beteenden utan att göra misstag. Människor som är rädda för 
misstag anstränger sig ofta inte så mycket. Det är okej att göra misstag, vi ska lära oss av våra 
misstag och inte låta dem avskräcka oss från att jobba hårt. 
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Att vara ledare i HFF 
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Rekrytering av ledare 
 
 

Breddverksamheten 
• I samband breddverksamhetens start i fotbollsskolan genomförs ett föräldramöte där 

utbildningsledaren går igenom HFF:s utbildningsplan ”Blå tråden”. I samband med detta möte 
tillfrågas intresserade föräldrar vilka som vill vara ledare. 

• Under det första året i fotbollsskolan (6 år) ansvarar utbildningsledaren för träningen. Under 
året genomförs internutbildningar för ledarna i laget som riktar sig mot de allra yngsta lirarna.  

• De spelare som ingår i breddverksamheten i Nivå 3 och Nivå 4 erbjuds utbildning. De 
uppmuntras även att parallellt med sitt eget fotbollsspelande prova på ledarskapet som tränare 
i något ungdomslag. HFF:s utbildningsledare för den nivån blir i så fall mentor tillsammans med 
lagets huvudtränare. 

• Alla nya ledare oavsett ålder och funktion får en genomgång av Blå tråden innan de börjar sitt 
uppdrag. Utbildningsledarna ansvarar för detta. 

• Alla som väljer att avsluta sin spelarkarriär erbjuds att vara kvar som ledare, domare och andra 
föreningsuppdrag i HFF och erbjuds också utbildning efter behov. 

• Utbildningsledarna ansvarar för ledartillsättningen tillsammans med ungdomsutskottet. 
• Ungdomsutskottet genomför i oktober varje år en utvärdering med samtliga lag där bl a 

ledarsituationen och utbildningsbehoven för nästkommande år tas upp.  
 
 

Elitförberedande verksamheten  
• I samband med utvärderingssamtalet för 13-årslaget i oktober tillfrågas befintliga ledare vilka 

som är intresserade av att fortsätta i elitförberedande verksamheten. Ungdomsutskottet 
bestämmer därefter vilka ledaruppgifter som är lämpliga. Om bedömningen görs att det krävs 
en ny ledare, ansvarar ungdomsutskottet för rekrytering av dessa. 

• I juli/ augusti påbörjar ungdomsutskottet tillsammans med elitutskottet arbetet med att se 
över ledarsituationen för lagen i elitförberedande verksamheten för nästkommande år. 
Målsättningen är att huvudtränare för respektive åldersgrupp ska vara klart i oktober. 

• Alla som väljer att avsluta sin spelarkarriär erbjuds att vara kvar som ledare, domare och andra 
föreningsuppdrag i HFF och erbjuds också utbildning efter behov. 

• Intressanta ledare som i dagsläget inte tillhör HFF tillfrågas om intresse och tas därefter in för 
intervju där HFF presenteras genom Blå tråden. Ungdoms- och elitutskottet ansvarar för detta. 

• Ungdomsutskottet och Elitutskottet genomför kontinuerligt uppföljningar med lagen där bl a 
ledarsituationen och utbildningsbehoven tas upp.  
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Ledarorganisation 
 
 

Utbildningsledare 
Vi har delat in vår ungdomsverksamhet i fyra nivåer. Till varje nivå finns en utbildningsledare som 
ansvarar för:  

• Att träningsgrupperna följer utbildningsplanen 
• Inskolningen av nya ledare 
• Att sammankalla samtliga huvudtränare till fasmöte varannan månad 

 
 

Huvudtränare 
Till varje träningsgrupp finns en huvudtränare som ansvarar för: 

• Att träningsgruppen följer Blå tråden 
• Träningsgruppens års- och träningsplanering 
• Laguttagningen tillsammans med övriga ledare 
• Coachning vid minst en match/ vecka 
• Kontakterna gentemot föräldrar, skola, media och föreningens övriga tränare. 
• Genomförande av utvecklingssamtal med spelare och förälder, en gång/ år i åldrarna 8-12 

år och två gånger/ år från 13 år.  
• Regelbundna tränarträffar med övriga ledare i gruppen 
• Teoretisk utbildning av spelarna 
• Innehåll och upplägg för föräldramöten 
• Från U17 och uppåt upprätta en lista på de mediciner som spelarna tar. Denna lista lämnas 

till föreningens läkare. 
 
 

Tränare 
Till varje lag i respektive träningsgrupp finns en till tre tränare som medansvarar för:  

• Att träningsgruppen följer Blå tråden 
• Planering och genomförande vid en träning i veckan 
• Coachning vid vissa matcher 
• Stöttning av huvudtränaren i punkterna ovanför (se info under ”Huvudtränare”) 
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Individuell tränare/ Fystränare 
Vår ambition är att varje lag från det att man spelar 11-manna fotboll, skall ha en individuell 
tränare/ fystränare som ansvarar för: 

• Individuell träning för att förbättra spelarnas tekniska och fysiska färdigheter 
• Att lagets fysträning under hela året följer riktlinjerna från Blå tråden.  

 
 

Målvaktstränare 
Till varje nivå, förutom nivå 1, finns en målvaktstränare som ansvarar för:  

• Att målvaktsträningen under hela året följer Blå tråden  
• Målvakternas träningsplanering tillsammans med huvudtränaren 
• Genomförande av målvaktsträningen 1-3 gånger per vecka 
• Att ta fram ett uppvärmningsprogram för övriga träningar i veckan 
• Medansvarig till kontinuerlig uppföljning med målvakterna genom individuella 

utvecklingssamtal (2 gånger/ säsong) 
 
 

Lagledare 
Till varje träningsgrupp finns en lagledare som medansvarar för:  

• Att träningsgruppen följer Blå tråden 
• Att boka och kontakta motståndarlag för träningsmatcher 
• Att vara kontaktperson mot kansli, domare, föreningar och förbund  
• Att fylla i Sisu-listor vid tränarträffar, teoripass mm (se kapitel i Blå tråden om Sisu-listor) 
• Att närvaro förs in vid varje sammankomst och att detta redovisas 2 ggr/ år 
• Att uppdatera hemsidan 
• Att upprätta tvättlista, körschema till matcher, kioskschema mm 

 
 

Lagförälder 
Till varje träningsgrupp finns en lagförälder som medansvarar för: 

• Årsplaneringen 
• Är ekonomiskt ansvarig för träningsgruppen  
• Träningsgruppens arbete med exempelvis lotteriverksamhet, kommunstädning eller andra 

inkomstbringande arbetsuppgifter 
• Matcharrangemang för laget (speaker, matchprogram, fikaförsäljning, etc) 
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Medicinskt stöd 
I breddverksamheten kontaktar spelarens vårdnadshavare sjukvården om en skada behöver 
behandlas eller vid rehabilitering.  
 
I den elitförberedande verksamheten kan HFF hjälpa till på följande sätt: 
1. En skada konstateras hos en spelare som det egna lagets ledarteam eller spelarens 

vårdnadshavare inte kan hantera. 
2. Möte bokas med HFF:s sjukgymnast. 
3. Spelaren och ansvarig ledare träffar sjukgymnasten som gör en bedömning om program för 

rehabträning eller om spelaren går vidare för att få en mer utförlig diagnos av läkare. 
4. Sjukgymnasten är behjälplig att ta fram ett rehabprogram om det är aktuellt. 
5. Rehabprogrammet genomförs på det egna lagets träningar om möjligt eller på gym om det är 

nödvändigt. 
6. Uppföljningsmöte mellan spelaren, ansvarig ledare och sjukgymnast, där beslut tas om 

spelaren går in i lagträning eller fortsätter rehabträna.  
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Checklista för matcher  
 
 

Hemmamatch 
• Kolla så att det finns plan bokad på Vapenvallen, Sotarevallen eller Zinkensdamm. 
• Boka domare (alt. stäm av med kansliet så att det finns en bokad).  
• Ring och stäm av med domaren om tid och plats.  
• Ring alltid motståndarlaget och bjud in till match senast fyra dagar före utsatt matchdatum, 

eftersom det kan vara ändringar som inte nått ut till alla ledare och att detta är en 
skyldighet enligt tävlingsbestämmelserna.  

• Stäm av tröj-, shorts- och strumpfärger med motståndarlaget. 
 
 

Bortamatch 
• När du skall spela en bortamatch och motståndarna, mot förmodan, inte har hört av sig, är 

du skyldig att ringa och stämma av med dem så att det inte blir några missförstånd. 
(Skyldighet enl. tävlingsbestämmelserna). 

 
 

Matchändringar 
• Vid ändring av datum/ tid måste ni vara överens med motståndarlaget. Gå därefter in via 

FOGIS och gör ändringen. Att ändringen görs i FOGIS är viktigt, annars fungerar inte 
resultatrapporteringen. 

 
 

Efter match 
• Efter en spelad match: SMS:a direkt in resultatet på: 0730 - 126 126, eller via inloggning i 

FOGIS senast en timme efter spelad match. 
 
 

Övrigt 
• Fyll i matchrapporterna med namn och födelsedata, alltid med 6 siffror.  
• Originalrapporten skall förvaras av hemmalaget, för 15-17 åringar i minst 30 månader och 

övriga lag t o m 31 oktober.   
• Ha alltid Fotbollsboken och en regelbok med dig, där finns de flesta svaren. 
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HFF-ledaren som matchcoach 
 
 
För att våra spelare ska lyckas i match och på träning är det viktigt att de får de rätta 
förutsättningarna från våra ledare. 
 
Det viktigaste målet när vi spelar match eller tränar är spelarnas och ledarnas uppträdande mot 
varandra, motståndare, domare och publik. Vi ska alltid föregå med gott exempel och spela en 
juste fotboll. 
 
Det näst viktigaste målet är att vi alltid försöker vinna genom att spela en bra fotboll, där vi 
försöker att äga bollen och stå för ett positivt anfallsspel. 
 
Slutligen ska vi försöka vinna matchen, men alltid göra det genom att uppfylla de två första målen 
som alltid är viktigast. Tänk på att spelarna spelar för att vinna, tränarna coachar för att utveckla.  
 
Vi försöker göra vårt bästa varje gång. Om var och en gör sitt bästa är vi positiva även om 
ansträngningen inte leder till vinst, det är viktigare att vi gör vårt bästa än att vi vinner. 
 
Vi jämför oss inte med någon annan, vi kan själva kontrollera om vi lär oss något och förbättras. 
Om vi fokuserar på våra förbättringar växer självförtroendet. Vi sätter först och främst 
prestationsmål som vi själva kan påverka. Det är viktigare att vi lär oss något och förbättrar oss än 
vinner över lag som inte är speciellt bra eller förlorar mot lag som är bättre än vi. 
 
Med prestationsfokus är vi inte rädda för att göra misstag. Man kan inte lära sig nya avancerade 
färdigheter eller beteenden utan att göra misstag. Människor som är rädda för misstag anstränger 
sig ofta inte så mycket. Det är okej att göra misstag, vi ska lära oss av våra misstag och inte låta 
dem avskräcka oss från att jobba hårt. 
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Att få spelarna till att prestera 
 
Här får du som ledare tips på områden som du behöver informera spelarna om för att få dem att 
prestera på träning och match. Man skulle kunna sammanfatta områdena i följande rubriker: 

• Träna smart och lyssna på din kropp 
• Avkoppling – du ska ha roligt även utanför fotbollen 
• Sömn och vila 
• Kost och vätska 

 
 

Sömn och vila 
• Du behöver sova tio timmar per natt. Sömnen behövs för att kroppen ska få vila och 

återhämta sig, och för att hjärnan ska lära sig nya saker. 
• Vaknar du pigg sover du tillräckligt. 

 
 

Kost och vätska 
• Matens innehåll: 

o Kolhydrater (viktigaste energikällan, snabba och långsamma) 
o Fett (energikälla) 
o Protein (bygga upp och reparera celler och muskler) 
o Mineraler och vitaminer (viktigt för att kroppen ska fungera och håller dig frisk) 

 
• Dagens måltider: 

o Frukost (25 %) 
o Mellanmål (8 %) 
o Lunch (25 %) 
o Mellanmål (8 %) 
o Återhämtningsmål efter träning (8 %) 
o Middag (25 %) 

 
• Vätska 

o Drick mer än du känner att du behöver. Urinen ska vara genomskinlig och inte 
mörkgul, då vet du att du har fått i dig tillräckligt med vätska. 

o Du behöver 3 liter vätska/ dygn vid träning/ match eller varma dagar 5-6 liter/ dygn. 
o Drick mycket före, och lite men ofta under träning och match.  
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Utbildningsnivån på ledarna 
 
 
I tabellen nedanför kan du läsa mer om vilken utbildningsnivå ledare/ tränare ska ligga på i 
Husqvarna FF. Förutom SvFF:s tränarutbildningar genomför vi även olika fortbildningar årligen. För 
mer information, läs om detta i kapitlet ”Vår internutbildning”.  
 
Nivå Ålder Ul Ht T Mt I/F 
Nivå 1 6 år B1 AS TL   

  
  
  

  
  
  
  

5-manna 7 år   AS TL 
  8 år   AS TL 
  9 år   AS TL 
Nivå 2 10 år B2 B1 AS MV C   
7-manna 11 år   B1 AS     
  12 år   B1 AS     
Nivå 3 13 år AC B2 B1 MV B B1 
9-manna 14 år   B2 B1   TU 
11-manna 15 år   B2 B1     
  16 år   B2 B1     
Bredd 14-16 år  

 
B1 AS 

  Nivå 4 17 år AC AC B2 MV A B1 
11-manna 18 år 

 
AC B2   TU 

  19 år 
 

AC B2     
Bredd 17-19 år 

 
B1 AS 

  Alla Ledare Fotbollens spela, lek och lär       
  HFF:s utbildningsplan Blå tråden     

       Träna och leda små lirare   TL Utbildningsledare Ul 
Avspark 

  
AS Huvudtränare Ht 

Bas 1 
  

B1 Tränare T 
Bas 2 

  
B2 Målvaktstränare Mt 

Avancerad 
  

AC Ind. tr/ Fystränare I/F 
Målvaktsutbildning C-diplom MV C   

 
  

Målvaktsutbildning B-diplom MV B   
 

  
Målvaktsutbildning A-diplom MV A   

 
  

Temautbildning   TU       
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Mall för individuella samtal 
 
 
Från och med att spelarna fyller 8 år genomför tränarna individuella samtal vid minst ett tillfälle/ 
år med spelare och vårdnadshavare. Från 13 års ålder sker detta vid minst två tillfällen/ år.  
Under samtalen är det viktigt att spelarna får komma till tals och att deras tankar genomsyrar 
samtalet. Det gäller att kunna se människan bakom spelaren och lära känna personen som finns 
utanför planen också. Därför är det viktigt att du ställer öppna frågor under samtalet. Med öppna 
frågor menas att spelarna inte kan svara ja eller nej, utan kommer med ett längre svar. Börja gärna 
en fråga med följande ord: 

• Vad 
• På vilket sätt 
• Berätta 
• Beskriv 
• Varför (tänk på tonläget och situationen då du ställer den här frågan eftersom den kan 

kännas som något negativt) 
 
Det är även viktigt att samtalet förs på en plats där ni inte blir störda av andra spelare, ledare, 
föräldrar osv. Det går bra att genomföra ett samtal i omklädningsrummet, i klubbhuset, utomhus 
(om ni inte blir störda) mm.  
 
Du kan ta upp följande under det individuella samtalet: 

• Berätta om hur du trivs i laget och med dina lagkamrater?  
• Beskriv om hur du tycker att samarbetet mellan spelare och ledare fungerar i laget? 
• Berätta om vad du tycker om träningarna? Saknar du något? Gillar du något speciellt? 
• Vad tycker du om att spela match? Vad är kul? Beskriv hur du känner dig inför match? 
• Upplever du att du får ut din fulla potential idag? Om inte, vad kan det bero på? 
• Hur tycker du att det fungerar med skolan/ kost/ kompisar/ hemmaplan?  
• Vilka mål har du med fotbollen i år? 
• Vad är ditt mål med fotbollen de närmaste 3-5 åren? 
• Beskriv vad du är bra på och vill förstärka (ex tre saker)? 
• Beskriv vad du är mindre bra på och vill förbättra (ex tre saker)? 
• Övrigt, har du något du vill kommentera, ställa frågor om eller ta upp? 
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Att vara förälder i HFF 
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Föräldrarnas roll 
 
 
Föräldrarnas roll i barnens utveckling kan inte nog poängteras. Föräldrar har ett stort inflytande 
över sina barn. De kan påverka barnens förhållande till idrotten, föreningslivet, ledare och 
lagkamrater. Föräldrarnas stöd behövs, men de behöver då också insikt om föreningens mål, 
delmål och riktlinjer. 
 
Det förekommer ibland att föräldrar ser för kortsiktigt och resultatinriktat på verksamheten, 
betraktar barn som "små vuxna" samt saknar tillräcklig kunskap om ungdomars fysiska och 
psykiska utveckling. Det förekommer också att föräldrar inte känner till vad elitverksamheten i 
efterhand kräver av de äldre spelarna i fråga om talang och intresse. HFF har därför ett 
informationsansvar. Utbildningsledaren samt ledarna i respektive träningsgrupp ska anordna 
sammankomster och informera om de mål, delmål och riktlinjer som gäller för verksamheten. 
 
HFF ska stimulera lämpliga föräldrar att bli ledare, ett meningsfullt engagemang för barn och 
ungdomar. HFF står för utbildningen. 
 
HFF ska motivera föräldrarna att medverka i verksamheten genom sammankomster och projekt 
för allas trivsel, samt för att förstärka lagens ekonomi.  
 
Det är viktigt att tidigt försöka engagera föräldrarna, då det blir svårare för varje år att skapa 
engagemanget. Om det inte går att locka fram från början kan det bli näst intill omöjligt när det 
gått en tid. Då förväntas allt fungera ändå utan föräldrarnas engagemang. 
Som fotbollsledare är det önskvärt och viktigt att ganska tidigt utse en lagledare/ lagförälder som 
kan bistå och hjälpa till med andra uppgifter utöver de som är direkt förknippade med träningen. 
Det är viktigt att våga ställa krav på föräldrarna, och för att det ska bli en bra verksamhet måste 
det skapas delaktighet hos föräldrarna. 
 
HFF ska informera föräldrarna om att det är ledarna som har HFF:s uppdrag att utbilda spelarna 
och leda lagen, att detta ibland medför svåra överväganden och beslut som inte alltid kan 
tillgodose allas önskemål men att eventuella problem bör tas upp med ledarna i första hand. 
Sakliga och öppna diskussioner i positiv anda kan lösa det mesta. 
 
Föräldrarna ska varje år betala medlems- och träningsavgift till HFF för att täcka kostnaderna för 
planer, material, domare, etc. 
 
  

 

41 



Att tänka på som förälder  
För att nå våra målsättningar behöver vi alla bidra till föreningens utveckling. Genom att betala 
tränings- och medlemsavgift förväntar sig föreningen följande av medlemmar, föräldrar och aktiva: 
• Du är en positiv förälder som i både med- och motgång stödjer alla spelare, tränare, domare 

och respekterar våra motståndare.  
 
• Du ”styr” inte ditt eller andras barn under matcher genom att exempelvis ropa ut vad de ska 

göra när de har bollen. Ord som ”skjut”, ”passa”, ”dribbla” osv vill vi inte höra från föräldrarna. 
Däremot vill vi gärna att ni hejar fram spelarna under matcherna.  

 
• Du tar del av aktuell information på hemsida och andra medier. 
 
• Du är insatt i vår spelarutbildningsplan ”Blå tråden”, följer och stödjer den efter bästa förmåga. 
 
• Du deltar på de föräldramöten som ledare inbjuder till några gånger per år.  
 
• Du ansvarar för att ditt barn tar sig till och från fotbollsplanen både vid träning, hemma- och 

bortamatcher. 
 
• Du hjälper till med tvättning av matchställ ett par gånger per säsong. 
 
• Du hjälper till med eventuell fikaförsäljning vid egna lagets hemmamatcher som tillfaller lagets 

kassa. Lagkassan används till t ex cuper. 
 
• Du hjälper till vid olika matcharrangemang, t ex försäljning av ”Halva potten”, parkeringsvakt, 

matchvärd, bårbärare och liknande vid något tillfälle varje säsong. 
 
• Du hjälper till att hålla vårt klubbhus rent och i ordning och städar enligt schema vid något 

tillfälle per år.  
 
• Du hjälper till med annan inkomstbringande verksamhet vid enstaka tillfällen. Detta ska 

meddelas av föreningen i god tid (minst fyra veckor).  
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Tips till föräldrar 
När det gäller barns idrottande finns det bra riktlinjer för föräldrar. Om barnet själv får bestämma 
skulle kanske hans eller hennes önskemål se ut så här: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Beröm mig när jag lärt mig 
något nytt eller när jag 
kämpat som besatt.” 

 

”Trösta mig om jag är ledsen, stå 
ut med mig om jag är arg, skratta 
med mig när jag är glad.” 

 ”Låt mig styra saker inom idrotten 
själv eller tillsammans med min 
tränare och ledare. Jag vill bli 
självständig och lära mig hur det 
går till att idrotta.” 

 
”Jag kan se på dig, ditt ansiktsuttryck, 
och höra hur du säger saker om du är 
besviken, frustrerad, arg eller bråkar 
med andra när jag spelar match eller 
tävlar. Då spelar det ingen roll vad du 
säger till mig, du sänder helt andra 
signaler till mig och andra.” 

 

”Bli inte arg på mig och kritisera 
mig inte om jag förlorar.” 

 

”Tjata inte på mig. Ge mig gärna 
praktiska råd, men om jag inte lyssnar 
vill jag att du låter mig begå mina 
misstag själv och dra lärdom av dem 
utan att du ser ner på mig.” 

 ”Ge mig gärna feedback efter 
tävlingen om det rör min attityd 
eller kämpainsats. Där är det ok 
att ha förväntningar på mig.” 

 

 ”Lägg inte så stor vikt vid om jag 
vunnit eller inte. VM är inte i morgon, 
och jag orkar nog inte fortsätta till VM 
om du pressar mig hela tiden.” 

 

 

”Uppmuntra mig regelbundet så 
att jag vet att du bryr dig om mig 
och min idrott.” 

 

 

”Ge gärna tips om praktiska saker 
som hur jag ska äta och dricka, när 
det är bra att värma upp, hur jag 
återhämtar mig med sömn, eller 
annat du lärt dig i livet.” 

 

”Uppträd med respekt för alla när 
du är med mig i idrotten. Det gäller 
domare, motståndare, andra 
föräldrar, ledare, funktionärer, ja, 
alla som är där. Inklusive mig.” 

 

”Hjälp alla som är på plats i idrotten 
att trivas tillsammans. Det är mina 
vänner och jag tycker om dem och 
idrotten. Om man är snäll kommer 
man långt.” 

 

”Om du hjälper mig och andra att 
ha roligt, kanske jag vill fortsätta 
träna till ett VM ändå…”  

 

 

”Ge inte tekniska eller taktiska råd 
till mig när det är tävling (helst inte 
annars heller) eftersom det gör det 
svårt och rörigt för mig.” 
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Mall för föräldramöten 
 
 
Det är viktigt att man har regelbundna föräldramöten av framförallt två anledningar. Dels för att 
informera om lagets verksamhet och den Blå tråden, men även för att få en chans att engagera fler 
föräldrar i frågor som rör laget.  
 
I HFF vill vi att man har minst två obligatoriska föräldramöten per år. Det första mötet sker innan 
seriestart i mars-april och det andra med säsongsavslutningen i oktober-november. Till mötena ska 
minst en av föräldrarna till varje barn vara på plats. Missar båda föräldrarna mötet är det 
föräldrarnas ansvar att söka informationen hos tränaren innan barnet får träna eller spela match 
igen. Kallelse till föräldramöte ska ut senast fyra veckor innan. Kolla även upp med kansliet så att 
övervåningen är ledig det datumet. Ett tips är att hitta på något skoj i samband med 
föräldramötet, för att knyta närmare föräldrarna med laget. Förslag på aktiviteter kan vara 
grillning, match föräldrarna mot barnen, titta på A-lagsmatch tillsammans, etc.  
 
 
Nedanför följer några tips på saker man kan ta upp på ett föräldramöte: 

• Föreningens struktur/ Lagets struktur (Vilka ledarna är och deras roller) 
 

• Delar från Blå tråden (ex Föräldrarnas roll, Ledstjärnor i HFF, Vad kommer vi träna på mm) 
 

• Vad behöver laget hjälp med vid sidan av planen/ på planen? 
 

• Försäljning, ”Halva potten”, annan inkomstbringande verksamhet 
 

• Tvättschema, kioskschema, körschema till matcher, städning av klubbhuset mm 
 

• Kalendarium 
 

• Ekonomi för året (Tränings- och medlemsavgift, cupavgifter, träningskläder mm) 
 

• Föräldrarna ska ges möjlighet att utvärdera verksamheten 
 

• Val av föräldrarepresentant 
 

• Övrigt och frågor från föräldrarna  
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Vår interna utbildning 
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Teoripass och utbildningar i HFF 
 
 

Att genomgå Husqvarna FF:s utbildning 
Vi skapar ett Husqvarna FF där välutbildade tränare från 6-åringarna till seniorer ständigt utvecklar 
nya sätt att på ett lekfullt och roligt sätt utbilda spelare och skapar ett livslångt intresse för 
fotbollens olika roller och funktioner.  
 
Vi skapar ett Husqvarna FF där ledare får stöd att växa in i sin roll som förebild och 
fotbollsinstruktör och där det är lätt att rekrytera nya ledare till föreningen. 
 
Vi skapar ett Husqvarna FF som utbildar, genom lek och lärande, tekniskt, fysiskt och taktiskt 
utvecklade spelare och där varje individ ges chansen till att utvecklas utifrån sina förutsättningar. 
Varje spelare som genomgår Husqvarna FF:s verksamhet ska med gott mod kunna säga ”Jag fick 
rätt förutsättningar för att bli en god fotbollspelare, en god kamrat och jag hade roligt på vägen”.  
 
 

Vår interna utbildning för ledare och spelare 
Att utveckla både spelare och ledare i HFF är något som vi tycker är viktigt. Teoripassen och 
utbildningarna nedanför kan användas som en del av ett läger, efter en träning, vid ett separat 
teoritillfälle mm. I HFF har vi möjligheten att genomföra teoripass i vår klubbstuga, där vi samtidigt 
kan nyttja TV:n och den interaktiva skrivtavlan för olika presentationer. Man behöver inte 
genomföra hela teoripasset/ utbildningen på ett och samma tillfälle, det går bra att dela upp i flera 
tillfällen.  
 
Vi vill att man genomför de teoripass för den åldern man är inne i under året och man har hela 
säsongen på sig. Det går även bra att man som ledare lägger in fler teoripass utöver de som finns 
nedanför om man känner för det. 
 
Du lägger upp teoripasset på ett sätt som passar dig som ledare. Ett tips är att involvera de aktiva 
så mycket som möjligt och få dem att tänka till och diskutera.  
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SISU-listor och lärgrupper 
När vi i HFF genomför teoripass med spelare, har träffar inom ledargruppen eller andra  
gruppmöten som finns med i spelarutbildningsplanen ”Blå Tråden” skall de redovisas till SISU.  
Anmälan av lärgrupper sker genom kansliet och med samarbete med berörd SISU konsulent. 
Övriga teoripass som genomförs kring andra områden t ex domar/ funktionärsutbildning, 
föräldramöten/ utbildning mm skall redovisas på en redovisningsblankett. Redovisningsblanketten 
finns för nedladdning på HFF:s hemsida under fliken ”dokument”. 
Regler för en lärgrupp: 

• Minst 1 studietimma (45 min)  
• Minst 3 deltagare, inkl ledare  
• Alla ska kunna delta i diskussionen 

 
 

Material/ litteratur 
Till varje teoripass/ utbildning står det viket material/ litteratur som ska användas. Är du osäker på 
vart du hittar detta kontaktar du kansliet för hjälp. Vill du använda andra typer av material/ 
litteratur som komplement går det också bra. Till vissa av föreläsningarna kan HFF få en föreläsare 
från SISU kring ämnet.  
 
 

Utbildningar för ledare 
När Tema Studiematerial Antal h/år 

Jan-mars Avspark (teori och praktik) SvFF:s kursmaterial 8h 

Jan-mars Bas 1 kurserna (vid behov) (teori och praktik) SvFF:s kursmaterial 8h/ träff 

Feb-mars Kick-off inkl Blå tråden utbildning (teoretiskt) HFF:s Blå tråden     3h 

Mars-juni Målvaktsutbildning för ledare (teori och praktik) HFF:s Blå tråden     2-3h 

Mars-juni Blå-tråden utbildning i lagen 6-15 år (teori och praktik) HFF:s Blå tråden     3h 

April-juni Hur utvecklar vi speluppfattning? - Leda lärande (teori och praktik) HFF:s Blå tråden     3h 

Maj-juni Träna och leda Små lirare 6-9 år (teori och praktik) HFF:s Blå tråden     3h 

Aug-okt 
Vartannat år: Akut skadebehandling/ rehab/ tejpning  
Vartannat år: Kostföreläsning Föreläsare SISU 2-3h 

Nov-dec Life Kinetik - Hjärngymnastik (teori och praktik) Life Kinetikmaterial 3h 
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Teoripass för spelare 

Ålder Tema Studiematerial Antal h/år 
F6/ P6 - 

 
- 
 

- 
 

F7/ P7 Värdegrundsfrågor och laganda. (Föreningsträdet – Kulträffar 7 år) 
 

SISU material  
 

3-6h 
 

F8/ P8 Värdegrundsfrågor och laganda. (Föreningsträdet – Kulträffar 8 år) 
 

SISU material  
 

3-6h 
 

F9/ P9 Värdegrundsfrågor och laganda. (Föreningsträdet – Kulträffar 9 år) 
 

SISU material                                                            
 

3-6h                 
 

F10/ P10 Idrottshälsa – Hygien, träna rätt, kost. (Föreningsträdet – Idrottshälsa) 
Spela match i HFF – Vad innebär det?  
 

SISU material  
HFF:s Blå tråden 
 

3-6h 
4h 
 

F11/ P11 Satsa Friskt! (Kapitel 1-6) 
Spela match i HFF – Vad innebär det?  
 

SISU material  
HFF:s Blå tråden 
 

5-6h 
4h 
 

F12/ P12 Satsa Friskt! (Kapitel 7-11) 
Teamtalk – redo för match. DVD och Handledning (3 träffar) 
HFF:s Spelidé 
Fotboll på högstadiet (bjuda in högstadieskolor för info till spelarna) 
”Tjejer” – Arbetspass 1-4 (riktat mot våra flicklag)                                                                                                                            
 

SISU material 
SmFF material                                                  
HFF:s Blå tråden 
Skolrepresentant 
SmFF:s material                    
                                                  

4-5h 
4h 
3h  
1h 
8-10h                
 

F13/ P13 Teamtalk – Äta rätt. Powerpoint och handledning (3 träffar)                                                                                                                                  
Teambuilding – Laganda 
HFF:s Spelidé 
Information om Småland FF:s distriktslagsverksamhet 
Studieplanering/ Studieteknik 
”Tjejer” – Arbetspass 5-8 (riktat mot våra flicklag)                                                                                                                                                                                                                                                             
 

SmFF material                                                 
Valfritt material  
HFF:s Blå tråden   
SmFF representant 
Lärare 
SmFF:s material                                                     
 

4-6h                
3-6h 
3h 
1h 
1,5 h 
8-10h 
 

F14/ P14 Värdegrund – Vad säger Blå tråden?                                                                                                                                
Teambuilding – Laganda 
Föreläsning om HFF:s policy kring Sociala medier (teori)                                                          
HFF:s Spelidé/ Taktik/ uppgifter på positionen för den här åldern 
Studieplanering/ Studieteknik 
”Tjejer” – Arbetspass 9-12 (riktat mot våra flicklag)                                                                                                                                                                                                                                                             
                               

HFF:s Blå tråden                                                 
Valfritt material 
HFF:s Blå tråden                                          
HFF:s Blå tråden 
Lärare  
SmFF:s material                                                                                                
 

1,5h                
3-6h 
45min 
6h 
1,5h 
8-10h 
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F15-16/ 
P15-16 

Matchledarutbildning för sjumannafotboll (15 år) 
Domarutbildning för elvamannafotboll (16 år)                                              
Skadeförebyggande träning enligt "Knäkontroll" (teori och praktik)           
Föreläsning om kost (teoretiskt)                                                                                                           
Föreläsning om HFF:s policy kring Sociala medier (teori)                                                         
Spelaravtal, övergångar, frimånad och agentverksamhet                                        
Värdegrundsfrågor                                                                                                                                   
Teambuilding – Laganda 
HFF:s Spelidé/ Taktik/ uppgifter på positionen för den här åldern 
Studieplanering/ Studieteknik 
Fotboll på gymnasiet (16 år, bjuda in gymnasieskolor för info) 
Avspark (i första hand till spelare tillhörande breddlag) 
”Tjejer” – Arbetspass 13-15 (riktat mot våra flicklag) 
”Ledarskapande” (tränare väljer ut kapitel att diskutera – gäller 
flicklagen) 
                                                                                                                                                                                                                                                           

SmFF:s material                    
SmFF:s material                 
SvFF:s DVD/ app                                           
Föreläsare SISU 
HFF:s Blå tråden                                         
HFF:s Blå tråden                                        
Valfritt material 
Valfritt material 
HFF:s Blå tråden    
Lärare 
Skolrepresentant 
HFF:s Blå tråden    
SvFF:s kursmaterial  
SmFF:s material 
 
                                                                                                                            

3h                     
3h 
1,5h            
1,5h        
45min      
1,5h                               
1,5h                
3-6h 
1,5h 
1h 
6h 
8h 
6-8h 
4-6h 
 
 

U17 dam 
U17 herr 

Skadeförebyggandeträning enligt "Knäkontroll" (teori och praktik)        
Föreläsning om kost (teoretiskt)                                                                                                       
Föreläsning om Träningslära (Träning-vila-sömn)                                                                
Föreläsning om HFF:s policy kring Sociala medier (teori)                                
Spelaravtal, övergångar, frimånad och agentverksamhet                                
Föreläsning om droger och doping                                                                                                    
Värdegrundsfrågor 
Utbildning för Sommarfotbollsskolan (teori och praktik)                                                                                                                                                           
Teambuilding – Laganda 
HFF:s Spelidé/ Taktik/ uppgifter på positionen för den här åldern 
Studieplanering/ Studieteknik 
Föreningskunskap (i första hand till spelare tillhörande breddlag) 
”Ledarskapande” (tränare väljer ut kapitel att diskutera – gäller 
flicklagen)                                                                                                                                                                                                                                                            
 

SvFF:s DVD/ app                                            
Valfritt material 
Valfritt material 
HFF:s Blå tråden                                       
HFF:s Blå tråden                                        
Föreläsare SISU 
Valfritt material                                              
Valfritt material 
Valfritt material 
HFF:s Blå tråden 
Lärare         
SISU material 
SvFF:s material        
                                                                                                                                                                                                                                         
 

1,5h                       
1,5h                         
1,5h       
45min                   
1,5h            
1,5h  
1,5h                      
1,5h                       
3-6h 
15h  
1,5h 
3-6h 
4-6h  
 
 

U19 dam 
U19 herr 

Skadeförebyggandeträning enligt "Knäkontroll" (teori och praktik)        
Föreläsning om kost (teoretiskt)                                                                                                   
Föreläsning om Träningslära (Träning-vila-sömn)                                                        
Föreläsning om HFF:s policy kring Sociala medier (teori)                               
Spelaravtal, övergångar, frimånad och agentverksamhet                                    
Föreläsning om droger och doping                                                                                                 
Värdegrundsfrågor                                                                                                                          
Teambuilding – Laganda 
HFF:s Spelidé/ Taktik/ uppgifter på positionen för den här åldern 
Vad händer efter gymnasiet? (Fotboll, yrke, vidarestudier)  
Föreningskunskap (i första hand till spelare tillhörande breddlag) 
”Ledarskapande” (tränare väljer ut kapitel att diskutera – gäller 
flicklagen)                                                                                                                                                                                                                                                            
 

SvFF:s DVD/ app                                          
Valfritt material 
Valfritt material 
HFF:s Blå tråden                                          
HFF:s Blå tråden                                               
HFF:s Blå tråden                                      
HFF:s Blå tråden                                         
Valfritt material 
HFF:s Blå tråden 
Yrkesvägledare 
SISU material 
SvFF:s material      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

1,5h                                
1,5h                            
1,5h       
45min                          
1,5h            
1,5h                      
4-6h                 
3-6h 
15h 
1,5h 
3-6h 
4-6h   
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Följ oss via 

   www.husqvarnaff.se  
 

   www.facebook.com/husqvarnaff  
 

   @husqvarnaff  
 
                
  @husqvarnaff 
 
 

Kontakt 
Adress: Vapenvallen. 561 43 Huskvarna.  
Telefon: 036-13 46 70  
E-post: kansli@husqvarnaff.se  
Organisationsnr: 826000-1261  
Plusgiro: 96276-1 
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