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Abstract 
 

Introduction: Floorball is one of the most popular recreational sports in 

Sweden, but since 2006 the number of players has decreased. In Jämtland this 

decrease is also evident in number of female floorballplayers. Aim: To reach a 

deeper understanding to factors important to female floorballplayers decision to 

drop out and if certain changes could have made them continue. Method: 

Qualitative content analysis from semi-structured interviews with former female 

floorballplayers (n=5)(16-22 years) who on average had been playing for 7.2 

seasons. Result: For most respondents several factors led to their decision. 

Factors that influenced were less game time due to a coach strongly emphasising 

winning, poor team cohesion, less time for other activities and injuries. 

Conclusion: Factors affecting desicions to qiut were less game time, poor team 

cohesion, other activities and injuries. Several respondents would have kept 

playing with changes involving focus on having fun rather than winning and 

good team cohesion. 

 

Keywords: Drop out; Sport; Women; Youthsports; Qualitative content analysis 

 

 

Abstrakt 

Introduktion: En av Sveriges största motionsidrotter innebandyn har tappat 

många utövare sedan 2006. Denna minskning märks i Jämtland framförallt på 

antalet daminnebandyspelare. Syfte: Att skapa en djupare förståelse för faktorer 

som haft betydelse för unga daminnebandyspelares beslut att sluta spela 

innebandy samt om de fortsatt spela vid vissa förändringar. Metod: Kvalitativ 

manifest innehållsanalys utifrån semi-strukturerade intervjuer med före detta 

daminnebandyspelare (n=5)(16-22 år) som spelat innebandy i snitt 7.2 säsonger. 

Resultat: För de flesta respondenter var det flera samverkande faktorer som 

ledde till deras beslut. Faktorer som påverkade var minskad speltid på grund av 

fokus och krav från tränaren att vinna matcher, dålig sammanhållning inom 

laget, mindre tid till andra aktiviteter samt skador. Konklusion: Faktorer som 

ledde till beslutet att sluta var mindre speltid, dålig lagsammanhållning, andra 

aktiviteter och skador. Flera respondenter skulle fortsatt spela innebandy vid 

förändringar som fokus på att ha roligt istället för att vinna och bra 

lagsammanhållning. 

 

Nyckelord: Avhopp; Idrott; Kvinnor; Ungdomsidrott; Kvalitativ 

innehållsanalys 
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Förord 

 

Min tid som aktiv innebandyspelare på motionsnivå var tänkt att avslutas våren 2014 när jag 

24 år gammal tog beslutet att sluta spela innebandy efter 13 år. Efter 6 månader utan 

innebandy återkom dock lusten att spela innebandy. Jag märkte att det inte var lätt att sluta 

med innebandy efter 13 år. I samband med mitt avhopp föddes en idé till ett potentiellt 

examensarbete kring varför spelare väljer att sluta spela innebandy. Denna idé växte sig 

starkare då jag inte klarade av att sluta trots att jag bestämt mig. Där och då föddes min 

nyfikenhet kring vad som gör att många ungdomar slutar spela innebandy. 

 

Under de senaste 10 åren har antalet licensierade innebandyspelare i Sverige minskat. 

Säsongen 2014/2015 spelade fyra damlag hemmahörande i Jämtlands län seriespel inom 

Jämtland/Härjedalens innebandyförbund samtidigt som endast två flicklag deltog i seriespel 

för ungdomar. Dessa händelser ledde till mitt beslut att undersöka varför flickor i Jämtland 

slutar spela innebandy under tonåren. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som ställt upp genom att avsätta tid till en 

intervju och till min handledare Marie Alricsson för feedback och konstruktiv kritik genom 

hela den här processen. 
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Definitioner 

Innebandy på tävlingsnivå- innebandy spel i ungdoms- eller seniorserie organiserad av 

Jämtland/Härjedalens innebandyförbund. 

Licensierad innebandyspelare- spelare registrerad för matchspel. 

J/H IBF- Jämtland/Härjedalens innebandyförbund. 

RF- riksidrottsförbundet. 

SIBF- svenska innebandyförbundet. 

SIU- svensk innebandys utvecklingsmodell. 

Mixad metod- mixed method. 
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Introduktion 

Innebandy är en inomhussport med svenskt ursprung som i sin nuvarande tävlingsform 

startade i slutet av 1970-talet. Den första innebandyklubben, Sala IBK, grundades 1979 

(svenska innebandyförbundet, 2015a). Det första riksmästerskapet i sporten hölls år 1980, året 

därefter bildades ett specialidrottsförbund, Svenska innebandyförbundet (SIBF). SIBF är ett 

av 70 specialidrottsförbund (SF) som består av 22 specialdistriktsförbund (SDF), dessa ingår i 

Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Varje distrikt anordnar seriespel för distriktets 

innebandyföreningar. Antalet licensierade spelare ökade årligen från 1982 fram till dess topp 

år 2006, 132.795 licensierade spelare. Antalet licensierade spelare i Sverige har varierat från 

år till år sedan 2007, 2014 var antalet det lägsta sedan 2002. År 2012 var innebandy Sveriges 

2:a mest populära tävlingsaktiviteten efter fotboll bland svenska ungdomar 6-25 år sett till 

antalet utövare som deltagit i minst en match (Riksidrottsförbundet, 2013). 

 

Studier som undersökt faktorer som påverkar varför ungdomar deltar i idrott har visat att 

några viktiga faktorer är att idrotten upplevs rolig, är till för att träffa nya vänner samt för 

viktkontroll (MacPhail, Gorley & Kirk, 2003; Allender, Cowburn & Foster, 2006; Light & 

Curry, 2009). En intervjustudie av Thedin-Jakobsson (2014) undersökte vad som gjorde att 

svenska ungdomar (15-19 år) som tränade och tävlade i olika idrotter fortsatte med sin idrott 

under tonåren. Resultatet av studien visade att de ungdomar som fortsatte, upplevde sin idrott 

som rolig då de lärde sig nya färdigheter och utvecklade sina färdigheter. De såg 

tävlingsmomentet som utmanande samt att de uppskattade att träffa andra och utöva sin idrott 

tillsammans med (Thedin-Jakobsson, 2014).  

 

Forskare inom idrottspsykologi har sedan många år sett oroande på ungdomars avhopp och 

beskrivit det som ett potentiellt framtida problem (Gould, Feltz, Horn & Weiss, 1982). 

Forskning på fysisk aktivitet bland ungdomar världen över har visat att under tonåren minskar 

den allmänna mängden fysisk aktivitet hos både pojkar och flickor (Sallis, 2000; Riddoch, 

Andersen, Wedderkopp, Harro, Klasson-Heggebø, Sardinha & Ekelund, 2004; Duncan, 

Duncan, Strycker & Chaumeton, 2007). Studier av Petlichkoff (1996) och Findlay, Gardner & 

Kohen (2009) visar att under tonåren lämnar många ungdomar sin idrott. Siffror i Sverige från 

2012 visar att andelen som tränar och tävlar i idrott minskade från ca 54% i åldrarna 7-14 år 

till ca 39% i åldrarna 15-19 år (Riksidrottsförbundet, 2012a). En undersökning från 2012 

visade att andelen svenska ungdomar i 15-16 års ålder som tränade på egen hand på t.ex gym 

ökade samtidigt som andelen som tränade i idrottsföreningar minskade i samma ålder 
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(Riksidrottsförbundet, 2012b). Dessa siffror innebär dock inte att alla som slutar i en 

idrottsförening blir fysiskt inaktiva utan många ungdomar avslutar en idrott till fördel för en 

annan (Cote, Horton & MacDonald, 2009). 

 

Tidiga forskningsstudier kring ungdomars avhopp från idrott fokuserar ofta på anledning till 

utövarens avhopp, vilket kan vara konkurrerande aktiviteter (Gould et al., 1982), avsaknad av 

glädje (Klint & Weiss, 1986) och/eller brist på tid (Boothby, Tungatt & Townsend, 1981). De 

vanligast undersökta lagidrotterna i forskningsstudier inom området avhopp från idrott tycks 

vara fotboll, basket, ishockey och handboll (Crane & Temple, 2014). Senare forskning har 

försökt att genom teoretiska modeller förklara och försöka förutsäga vilka personer som 

stannar inom idrott eller slutar genom motivationsteorier som Self-determination theory 

(SDT), Social exchange theory (SET) och Achievment goal theory (AGT) då motivation 

observerats som en viktig variabel för avhopp (Vallerand & Losier, 1999). SDT är en modell 

som innebär att motivation bygger på att du är motiverade att tillfredsställa de tre generella 

behoven att uppleva kompetens, självbestämmande och känna social meningsfullhet i 

situationen (Deci & Ryan, 1985). SET innebär att du gör en subjektiv bedömning av 

situationen som utgår ifrån kostnaden jämfört med vinsten med aktiviteten där personen 

troligen fortsätter om vinsten uppfattas som större än kostnaden (Thibaut & Kelley, 1959). 

AGT är en teori som menar att din motivation påverkas av hur gärna du vill uppnå ett mål och 

hur du upplever din förmåga att klara av detta. 

 

I prospektiva forskningsstudier har det undersökts om det skulle föreligga skillnader mellan 

ungdomar som slutar med sin idrott jämfört med de som fortsätter, utifrån besvarade 

frågeformulär och skattningsskalor kopplade till motivation inom idrott. Flera av dessa studier 

påvisade statistisksignifikant skillnad mellan dessa grupper på flertalet variabler vi 

uppföljning. Dessa variabler var, upplevde kompetens (Guillet, Sarrazin, Carpenter, 

Trouilloud & Cury, 2002; Cervelló, Escartí, & Guzmán, 2007), press från andra att delta 

(Guillet et al., 2002), självbestämmande (Guillet et al., 2002; Calvo, Cervelló, Jiménez, 

Iglesias & Murcia., 2010) konkurrerande aktiviteter (Guillet et al., 2002; Guzmán & 

Kingston, 2012), bland annat. 

 

Innebandy är en idrott som fram till idag är sparsamt beforskad. Majoriteten av publicerade 

artiklar om innebandy har fokuserat på dess skador och skaderisk (Pasanen et al., 2008; 

Leivo, Puusaari & Mäkitie, 2007). Siffror från RF gällande minskat antal innebandyspelare 
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gäller även för Jämtland/Härjedalens innebandyförbund (J/H IBF). Antalet licensierade 

spelare på damsidan i J/H IBF har minskat från 100 till 73 under perioden 2012-2015. 

Dessutom existerade säsongen 2007/2008 totalt 11 ungdomslag för flickor i åldrarna 11-16 år, 

en siffra som idag (2015-04-18) är 2. Detta kan jämföras med ungdomslag för pojkar från 

samma säsong fram till idag varierat mellan 20-30 enligt statistik från föregående säsonger 

(Jämtland/Härjedalens innebandyförbund, 2015).  

 

Syftet med denna studie var att genom intervjuer med före detta innebandyspelare från 

Jämtlands län skapa en djupare förståelse för de faktorer som haft betydelse för deras beslut 

att sluta spela innebandy, samt undersöka om några förändringar inom innebandyn kunnat få 

dem att fortsätta spela. 

 

Metod 

Studiedesign 

I studien användes kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. Resultatet av 

dessa analyserades utifrån kvalitativ manifest innehållsanalys (Granheim & Lundman, 2004). 

Studien använde sig av ett subjektivt urval (målinriktat urval) där respondenterna var 

strategiskt utvalda utifrån studiens syfte, att skapa djupare förståelse för betydande faktorer 

för att sluta spela innebandy (Olsson & Sörensen, 2011). 

 

Val av metod 

Kvalitativ metod valdes för att besvara studiens syfte. Semi-strukturerade intervjuer ansågs 

lämplig för studien eftersom det ger möjlighet till en djupare förståelse för faktorer bakom 

respondenternas beslut att sluta spela innebandy. Semi-strukturerade intervjuer betraktades 

som lämplig datainsamlingsmetod då respondenterna gavs utrymme och möjlighet att 

utveckla sina tankar och besvara frågor samt eventuella följdfrågor med egna ord. 

 

Urvalskriterier 

Kriterier för respondenter i studien var (a) kvinnor, (b) slutat spela innebandy på tävlingsnivå 

sedan 1-2 år, (c) ålder 16-22 år vid intervju tillfället, (d) spelat innebandy under minst 4 

säsonger totalt i en serie inom J/H IBF. 
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Respondenter 

Respondenterna i studien bestod av före detta innebandyspelare (n=5) av kvinnligt kön i 

åldrarna 16-22 år som spelat innebandy i 5-10 år (m=7.2, SD±2.16). Samtliga respondenter 

hade under sin tid som innebandyspelare spelat ungdomsinnebandy i Jämtland/Härjedalen och 

seniorspel i Division 3 och/eller Division 2 i Västernorrland. Respondenterna tränade 

innebandy 2-3/vecka samt 2-4 matcher/månad.  

 

Procedur 

För rekrytering av potentiella respondenter kontaktades J/H IBF med ett informationsbrev 

(bilaga 1) via E-post med en förfrågan om listor över licensierade daminnebandyspelare från 

tidigare säsonger. Genom J/H IBF erhölls listor över licensierade dam- och flicklagsspelare i 

från säsongerna 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 samt 2013/2014. Namnen på 

listorna jämfördes med aktuell och tidigare säsonger för att finna spelare som uppfyllde 

tidigare nämnda urvalskriterier. Listorna resulterade i totalt 14 potentiella respondenter vilka 

kontaktades via sociala medier med ett informationsbrev (bilaga 2). Av de potentiella 

respondenterna svarade 5 personer ja på deltagande i studien, övriga svarade nej eller inte alls 

på förfrågan. Enskilda intervjuer bokades med respondenterna utifrån deras schema.  

 

Vid intervjutillfället ställdes frågan om respondenten erhållit tillräcklig information angående 

studien eller om förtydligande av studien önskades. Respondenten informerades dessutom 

muntligt om att deltagandet i studien var frivilligt och kunde avslutas när som helst om så 

önskades. Därefter undertecknades ett samtycke om deltagande i studien (bilaga 3). Dessutom 

informerades respondenten om att allt material hanteras konfidentiellt av endast intervjuaren 

och ljudinspelningen av samtalet raderas efter studiens genomförande. Intervjuerna 

genomfördes enskilt utifrån en utarbetad intervjuguide (bilaga 4). Intervjuerna spelades in 

med mobiltelefon och varade 9-23 minuter. Efter varje avslutad intervju gjordes en 

transkribering av samtalet. 

 

Dataanalys  

När alla intervjuer transkriberats lästes de igenom flertalet gånger för att skapa en känsla för 

helheten och materialet. Efter flera genomläsningar genomfördes en analys av innehållet 

enligt en modell av Granheim & Lundman (2004)(bilaga 5).  
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Reliabilitet och Validitet 

En faktor som kan påverka en studies trovärdighet och giltighet är forskarens förförståelse av 

ämnet. Viktigt är också att forskarens erfarenheter och upplevelser inte överskuggar eller 

påverkar objektiviteten och tolkning av resultatet (Olsson & Sörensen, 2011). Förförståelse 

inom området i det aktuella fallet utgörs av 13 år som aktiv spelare, var av 6 år som 

ungdomsspelare och 7 år på seniornivå samt en säsong som tränare för ett ungdomslag pojkar 

16 år. Det tillsammans med ett försök att avsluta min aktiva karriär kan påverka min tolkning 

av respondenternas svar då både manifest och latent innehållsanalys innebär en mer eller 

mindre djup tolkning (Granheim & Lundman, 2004). För att minska påverkan från tidigare 

erfarenheter lades tid ner på att arbeta fram en intervjuguide innehållande objektiva frågor 

samt tid till innehållsanalysen. Intervjuguiden var också ett viktigt hjälpmedel för att alla 

respondenter skulle besvara frågor inom samma områden (Granheim & Lundman, 2004). 

 

Etiska överväganden 

Insamlad data hanterades konfidentiellt. Efter avslutad studie kommer insamlad data i form av 

ljudinspelade intervjuer samt transkriberingen av dessa att raderas för att inte riskera att 

respondenterna identifieras av utomstående personer. Respondenterna som deltagit i studien 

var vid intervjutillfället 16-22 år. Med tanke respondenternas ålder, studiens utformning och 

syfte bedömdes de förstå vad studien innebar. Där av kontaktades respondenterna personligen 

utan tillstånd från målsman utifrån lagen om etikprövning: 

 

”Alla deltagare förväntas inte vara över 18 år. Enligt 18 § lag 2003:460 om 

etikprövning och forskning som avser människor behöver dock inte målsman 

lämna samtycke om forskningspersonen är mellan 15-18 år och inser vad 

forskningen innebär för hans eller hennes del. Ungdomar i studien lämnar 

samtycke genom att deltaga i intervjun” (SFS 2003:460) 

 

Resultat 

Resultatet i studien presenteras utifrån ställde frågor under sex kategorier: 

 Börja spela innebandy 

 Fortsätta spela innebandy 

 Positivt med innebandy 
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 Negativt med innebandy 

 Sluta spela innebandy 

 Tiden efter innebandy 

Under varje kategori presenteras en sammanfattning av respondenternas svar för olika delar 

för ämnet samt ordagranna citat från intervjuerna. För att respondenterna ska förbli anonyma 

inför läsare namnges de respondent 1 (R 1), respondent 2 (R 2) osv. 

 

Börja spela innebandy 

Den vanligast förekommande faktorn att börja spela innebandy bland respondenterna var via 

kompisar. Tre av fem anger att de började med innebandy för att de hade kompisar som redan 

spelade.  

 

”Mina kompisar, två kompisar började spela och så hade de varit på en träning och så 

sa de häng med… då hängde jag med och så fortsatte jag.” (R 2) 

 

En av respondenterna började med innebandy för att hennes kusin var tränare i laget och 

bekanta försökte värva spelare till laget. Respondent 4 berättade att hon hade ett intresse för 

innebandy genom spel på skol rasterna innan hon började spela i en idrottsförening. 

 

”… alltså intresset fanns ju för man spela mycket på skolan och tyckte det var kul, men 

jag hade nog inte kommit till skott och börjat om inte hon dragit med mig… jag hade ju 

någonstans ett innebandyintresse som hade växt fram på skolan.” (R 4) 

 

En respondent angav att hon ville utöva någon idrott och provat andra sporter men inte fastnat 

för någon sport. Hon blev tipsad att prova innebandy vilket ledde till att hon började spela det 

då det fanns ett lag i närheten där hon bodde. 

 

”… det var mest för att hålla på med någonting för jag spelade fotboll men jag tyckte, 

jag lessnade på det väldigt fort. Då var de någon som tipsade om innebandy så då gick 

jag bara och provade.” (R 3) 

 

Fortsätta spela innebandy 

Något som var en gemensam nämnare för samtliga respondenter var att de fortsatt efter att ha 

provat spela eftersom de upplevde att innebandy var roligt. 
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”Jag tyckte det var väldigt roligt. Jag hade testat på fotboll och många andra sporter 

men jag hade aldrig fastnat för någonting men innebandy fastnade jag för.” (R 2) 

 

”… det var ju kul att spela matcherna och sen så gick det så bra.” (R 5) 

 

Att träffa sina kompisar och träffa nya kompisar genom innebandyn berättade tre 

respondenter var en faktor som spelade roll för att de fortsatte spela innebandy. 

 

”… jag fick många nya kompisar från, efter som vi blandade från 97:or, 98:or och 

99:or också, kompisar som jag inte träffade annars utan som jag bara träffade genom 

innebandyn. Så det var kul att hänga med dom och jag trivdes med sporten och med 

laget, så det var som bara kul.” (R 1) 

 

”… man träffade kompisar, man blev som ett kompisgäng. Det vart som lite socialt att 

man spela.” (R 5) 

 

En respondent anger att hon fortsatte spela för att hon var tävlingsinriktad och tidigt bestämt 

sig för att hon skulle bli väldigt bra på innebandy och detta motiverade henne att fortsätta. 

 

”Men sen så har jag ju alltid varit väldigt tävlingsinriktad och hade någonstans tänkt 

att jag skulle bli bäst på allting jag gjorde oavsett vad det var. Så då fanns det ju en 

liten utmaning att man skulle ta sig vidare kanske från den här stan och vidare upp i 

nåt elitserielag eller landslag och så.” (R 4) 

 

Positivt med innebandy 

Flera av respondenterna svarar att de ville ha kul och att de hade roligt tillsammans med 

kompisar i laget på frågan vad som var det bästa med innebandy. En respondent berättade att 

det var positivt när hon upplevde att det gick bra och hon kände sig nöjd med sig själv. 

 

”Jag vet inte om det var själva sporten som gjorde att jag fortsatte men jag vet att det 

var för att vi hade ett väldigt bra gäng, speciellt när vi blev som ett flicklag… för vi 

hade kul tillsammans. Men sen tycker jag ju mycket om att spela innebandy också men 

de växte liksom (paus) efter de att jag kände att jag trivdes med laget så, så jag trivdes 

med innebandyn också. Men mest för att det var mycket bra kompisar där.” (R 1) 
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”… att få vara med kompisar, ha roligt. När man verkligen hade skrattat mycket på en 

träning då var det härligt.” (R 2) 

 

”… jag spelade för att det var roligt och inte för att jag skulle bli någon elitspelare 

eller gå något speciellt gymnasium eller sådär som vissa andra hade.” (R 3) 

 

Respondent 4 berättar att det bästa med innebandy var att hon upplevde att hon var uppskattad 

och fick mycket speltid och upplevde stort förtroende från tränarna. Den känslan var positiv 

och var det bästa med innebandy. 

 

”Jag vet inte men jag tror det var att jag fick känna att jag var väldigt uppskattad… det var ju 

inte så vanligt med målvakter på tjejsidan så du var ju alltid efterfrågad och det var väl en 

väldigt häftig känsla att folk ville att kom och spela med oss... Jag fick spela mycket matcher, 

fick väldigt stort förtroende och liksom mycket positivt från många håll, både tränare, spelare 

och föräldrar och alla runt i kring en. Och det blir en väldigt stor drivkraft för det är en känsla 

man gärna vill ha fler gånger.” (R 4) 

 

Negativt med innebandy 

Tre av respondenterna nämnde att tränaren var en del av det som var mindre positivt med 

innebandyn. Det var bland annat att de upplevde att tränaren favoriserade spelare genom att 

de fick mer speltid. 

 

”… så är det väl i alla sporter att man ska toppa laget för att vinna. Jag var väl inte den bästa 

spelaren i laget eftersom jag satsade inte så mycket utan tyckte bara de va roligt, så då blev det 

tillslut att man fick mindre och mindre speltid och då tappade man också intresset...” (R 3) 

 

”… och likadant när tränare börjar bli, ja lite väl favoriserande eller rätt ut sagt orättvisa mot 

sina spelare…” (R 4) 

 

Att sammanhållningen i laget inte var särskilt bra nämns av två respondenter som något som 

var negativt med innebandyn. 

 

”Då var det liksom att träningarna var ju alltid bra men jag hade lite problem med vissa 

personer, eller en viss person i laget så det var det som gjorde det lite dåligt också.” (R 2) 
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När innebandyn blev mer seriös och respondenterna upplevde att mer fokus låg på 

prestationen och på att vinna matcher var också något som upplevdes negativt. 

 

”Nej inte i dom tidiga åren när jag fortfarande inte hade flyttat upp till damlaget för vi lekte ju 

bara runt i princip. Men kanske sen när jag flyttade upp till damlaget och de började bli lite med 

seriöst och vi började åka till Sundsvall.” (R 2) 

 

”Men det blev så att de låg en stor skillnad på vilka dom tyckte va bra och vilka dom tyckte var 

mindre bra… Inte så här på träningar tyckte jag inte men när de blev matcher så blev de såklart 

och när du ska toppa laget, då när de va dom här två minuterna kvar för att vinna matchen då 

är det klart dom bara: ni får spela, ja ni har inte fått spela nåt den här matchen men så är det. 

Så det är klart det märktes.” (R 3) 

 

Sluta spela innebandy 

Alla respondenter berättar att det fortsatte spela ½-1 säsong efter första riktiga tanken på att 

sluta. Två respondenter nämner att en anledning att de började fundera på att sluta spela 

innebandy var eftersom de trodde att skolan skulle ta mer av deras tid. 

 

”… dom tankarna hade man ju och jag valde ju naturvetenskapsinriktning på gymnasiet och där 

hade man ju hört alla dom här ryktena om att du gör ingenting annat än att sitta hemma och 

läser läxor och pluggar och så.” (R 4) 

 

Att innebandyn tog upp mycket tid från andra intressen var en anledning att några 

respondenter funderade på att sluta med innebandy. 

 

”För att jag spelade och liksom, jag kände att det funkade inte riktigt med fotboll och 

innebandy. Det tog för mycket tid (paus) så att då provade jag ett år till, sen slutade jag” (R 5) 

 

”... det tog mycket tid de va ju liksom två träningskvällar i veckan och sen match nästan 

varannan helg… Och första året så liksom man började i en ny klass och jag missade mycket 

med fester och sånt med mina kompisar… jag ville göra mer med dom…” (R 2) 

 

Dålig sammanhållning i laget som ett resultat av en sammanslagning mellan flicklag och 

damlag var en anledning till att fundera på att sluta med innebandy. 
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”För mig blev de en krock mellan ett yngre flicklag och ett äldre damlag (funderar) att det 

(funderar) vi smälte inte ihop som ett lag… att vi aldrig blev ett helt lag och att det var den 

krocken (paus) som inte blev så bra och jag tror de gjorde att jag tappade lusten…” (R 1) 

 

”… dålig sammanhållning och (funderar) allt det gjorde att man kände att nej varför ska jag 

lägga ner (paus) all min ork och tid på de här när jag inte tycker det är lika roligt längre…”   

(R 2) 

 

En respondent berättade att hon inte tyckte att sporten var lika roligt längre samtidigt som hon 

började med ett annat intresse hon tyckte var roligare. 

 

”… jag inte tyckte det var lika rolig längre…nej nu är de träning igen och nej just de jag måste 

åka på de(suck). Det var inte samma positiva grej, det kändes som det var mer en tyngd att åka 

på träningen.” (R 3) 

 

Gemensamt för samtliga respondenter är att när de funderade på att sluta spela diskuterade de 

sina tankar med föräldrarna. Två respondenter nämnde att de även diskuterade med sina 

kompisar. En av respondenterna nämnde tränaren i samband med svar på frågan om de 

diskuterade sina tankar att sluta med någon. 

 

”Ja med mina föräldrar och mina kompisar… mest med mina föräldrar och mycket med mig 

själv. Så de var väl mina nära som jag diskuterade med, inte så mycket med tränaren eller dom 

andra tjejerna i laget…” (R 2) 

 

Faktorer som ledde till att respondenterna i studien slutade spela innebandy var mer än en för 

de flesta. Ett svar som återkom på frågan varför de slutade spela innebandy var att de inte 

upplevde innebandyn lika rolig samt att det krävde mycket tid. 

 

”Att jag inte kände att jag inte utvecklades och det kändes inte lika roligt längre och att det tog 

upp så mycket tid…” (R 2) 

 

” Så det blev det att, har du åkt till Sundsvall och inte fick spela och åka hem igen så kändes det 

ganska surt. Det var väl mest att de blev tråkigt.” (R 3) 

 

Något som två respondenter nämnde som en anledning till att de slutade var en 

sammanslagning mellan två lag. 
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”… det var fortfarande damerna och dom yngre. Det var inte ett lag utan det var damerna och 

dom yngre…” (R 2) 

 

 Tränarens roll i laget nämndes av två respondenter som bidragande faktor att sluta. 

 

”Det var att jag var missnöjd med sammanhållningen i laget, för dom (tränarna) hade 

tillexempel när vi sattes ihop med damlaget så ska vi ha massa teambuilding på helgerna och 

göra roliga saker men vi inte en enda teambuilding någon gång…” (R 2) 

 

”Det var liksom som att tränarna inte riktigt visste var dom gjorde för det var inte liksom så bra 

tränare(paus) dom var liksom inte utbildade på nåt sätt…” (R 3) 

 

Skador var anledningen till att en av respondenterna inte fortsatte spela. 

 

”… det var egentligen helt på grund av skadan att hade jag inte fått så jäkla ont av att spela och 

blivit så klen i axeln och nacken och sådär så hade jag förmodligen fortsatt, eller jag hade 

fortsatt…” (R 4) 

 

Skolan var ett ämne som togs upp av två respondenter i samband med frågor kring vad som 

ledde till att de slutade spela innebandy. 

 

”… och att de tog upp så mycket tid, det var också en stor del… Jag kände att jag fokuserar på 

studier… jag ville kunna plugga på kvällarna. Att jag inte behövde känna den här skuldkänslan, 

jag har ett prov imorgon och kan inte gå på träningen men det var många gånger jag gick på 

träningen ändå för jag kände att jag måste ju.” (R 2) 

 

Tre respondenter pratade om att de upplevde att innebandyn blev mer seriös och krav på 

resultat från tränare ökade. Detta blev en anledning för några att sluta med innebandy då de 

inte upplevde innebandyn lika rolig som den var tidigare. 

 

”Det kändes liksom att ja (funderar) jag inte skulle kunna prestera så bra som jag ville, eller så 

bra som dom andra i min kedja eller så, man blev bänkad, det var ju vi yngre tjejer som blev 

bänkade eller jag upplevde de så… där kände jag lite (krav) men aldrig från kompisar eller 

föräldrar men från liksom lagkamrater och tränare och så.” (R 1) 

 

”Jag hade börjat ett år tidigare än jag gjorde nu (2013) om dom (tränarna) godtagit att man 

inte va lika bra som man va förut.” (R 5) 
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Efter innebandy 

Alla respondenter angav förändringar inom innebandyn som hade kunnat få dem att fortsätta 

spela. Återkommande för några respondenter var att bättre sammanhållning och stämning i 

laget hade kunnat få dem att fortsätta. 

 

”… vi hade ju några i laget som vi upplevde drog ner stämningen och då kände jag att då hade 

tränarna kunnat (paus) hantera de lite bättre och tagit de lite mer ordentligt. Jag kände väl att 

dom kanske hade kunnat ta tag i problemet som vi (paus) uppenbarade för dom, eller det 

problemet som vi upplevde var problemet.” (R 1) 

 

”… en förändring om vi kanske haft öppna diskussioner om vad vi tyckte och tänkte… göra mer 

teambuilding och hålla kvar de roliga i det hela.” (R 2) 

 

Flera nämner också att mindre fokus på resultat och mer fokus på att ha roligt i laget skulle 

kunnat få dem att fortsätta. 

 

”Inte att bli så, nu ska vi vinna den här serien utan att de ska vara roligt. Kanske mer en 

förändring för att vi få ett bättre roligt lag tillsammans. Jag hade aldrig tänkt att jag skulle bli 

elitinnebandyspelare, alltså mer fokus på roliga grejer och så.” (R 2) 

 

”… eller egentligen var det väl mycket att jag inte satsade, jag gjorde det bara för att det var 

roligt... Men hade man liksom, jag vet inte, kanske inte mer på skoj men mer (tänker) fairplay 

tycker jag. Och låta alla spela och typ så… man vill ju vinna det är det som är poängen men 

(paus) det var många andra som också hoppade av för att dom var liksom dom dåliga…” (R 3) 

 

”… men jag tar det inte lika seriöst utan det är lite bara för att ha något att göra under 

vintern…” (R 5) 

 

En respondent berättar att om hon inte drabbats av skador som hon inte återhämtade sig ifrån 

hade hon fortsatt med innebandy. En av fem angav att om det funnits ett lag på orten hon bor 

eller om kostnaden att spela i ett annat lag inte varit så hög hade hon fortsatt. 

 

”Jag tycker att de är jättekul och jag skulle fortsätta om de funnits ett lag i… Ja det finns ett lag 

i… men jag har inte råd att spela med dom, det är för dyrt.” (R 5) 

 

Tre respondenter säger tydligt att de tycker att deras beslut att sluta spela innebandy var ett 

bra beslut. Samtliga respondenter berättar också att de upplever att de saknar innebandyn på 
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olika sätt. Två respondenter berättade att de hade velat fortsätta om det funnits lag i närheten 

där de bor. 

”… den här fysiska utmattningen och adrenalinpåslaget som du kan få i en stressad och pressad 

situation under en match… det är de jag kan sakna mest… För fysisk utmattning kan du ju träna 

dig till på egen hand och umgänget kan du få i alla fall.” (R 4) 

 

”Det var ju jätte, jätte roligt att spela… Så jag saknar väl det, det roliga. Men i den tiden jag 

slutade så övervägde de dåliga det roliga så. Jag tyckte det var ett bra beslut... Och alla bytte ju 

(lag), och det hade jag nog inte velat gjort heller om jag hade stannat kvar… Och de hade jag 

inte velat speciellt när jag bor där jag bor för då hade jag inte kunnat ta mig in till Östersund 

för att träna.” (R 2) 

 

”Jag kan sakna det här med att gå ut på planen och inte behöva tänka och sen när du kommer 

in igen så är du helt slutkörd liksom, man har faktiskt inte tänkt att de är träning. För nu är det 

mycket så att, nu ska du gå på gymmet och springa 20 minuter och det är, de tycker jag är jätte 

plågsamt… Men jag saknar lite dom här turerna att åka iväg med laget och liksom, bo över och 

spela match och sen åka hem.”(R 3) 

 

 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att genom intervjuer med före detta kvinnliga innebandyspelare från 

Jämtlands län och skapa en djupare förståelse för de faktorer som haft betydelse för deras 

beslut att sluta spela innebandy, samt undersöka om respondenterna kunnat fortsätta spela 

innebandy vid vissa förändringar. Fyra av fem respondenter (R1, R2, R3 & R5) angav att det 

var flera samverkande faktorer som ledde till ett slut som aktiva innebandyspelare medan en 

respondent (R5) slutade på grund av skador. I en studie i samarbete med SIBF intervjuades 

spelare som slutat med innebandy under tonåren samt föräldrar till spelarna där resultatet 

visade även där att det oftast var fler samverkande faktorer som ledde till att de slutade 

(Eliasson & Johansson, 2014). Återkommande orsaker att sluta spela innebandy var ett ökat 

krav på resultat från tränare och/eller minskad speltid på matcher. Beskrivningen att detta var 

en faktor som ledde till att de slutade kan relateras till resultaten från en intervjustudie av 

Gonclaves, Carvalho & Light (2011) kring varför kvinnor fortsatte med tävlingsidrott. 

Kvinnorna i studien av Conclaves et al., (2011) berättade att de med tiden fokuserade mer på 

prestation utifrån sin ansträngning och inte resultatet av ansträngningen i form av vinst eller 
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förlust. Liknande resultat presenteras av Thedin-Jakobsson (2014). Kvinnorna i studien 

berättade även att de kunde göra detta då de inte upplevde att tränaren hade en ”vinna till 

varje pris”- mentalitet (Gonclaves et al., 2011). 

 

Sammanslagning av ett ungdomslag med ett seniorlag till ett seniorlag upplevde några 

respondenter att stämningen och sammanhållningen inte fungerade vilket också var en 

återkommande anledning att några slutade. Samtliga respondenter angav olika förändringar 

som skulle kunnat få dem att stanna inom sporten. Detta kan eventuellt kopplas till den delen 

SDT-modellen (Deci & Ryan, 1985) som menar att du blir motiverad om du känner att du kan 

vara med och påverka och bestämma. Några av dessa förändringar var mer fokus på att ha 

roligt tillsammans i laget och mindre fokus på tävling och prestation.  

 

Resultatet i denna studie visar likt studierna av MacPhail et al., (2003) & Light, Harvey & 

Memmert (2013) att det är viktigt att respondenterna upplever idrotten som rolig och att de får 

chansen att träffa nya vänner genom den. Flera av respondenterna i denna studie angav att när 

de funderade på att sluta och bestämde sig för att sluta upplevde de inte idrotten lika rolig som 

tidigare. Detta resultat kan kopplas till intervjustudien av Thedin-Jakobsson (2014)  där 

ungdomar som fortsatt med idrott i en idrottsförening under tonåren intervjuades. De 

ungdomar i studien som fortsatte med idrott berättade att det upplevde idrotten som rolig. 

Flera respondenter i den aktuella studien berättade att en anledning att de fortsatte med 

idrotten var att de tyckte den var rolig. Att idrotten inte upplevdes rolig var en av de fem 

vanligast förekommande orsakerna till att sluta idrotta i en idrottsförening (Crane & Temple, 

2014).  

  

 

SDT är en motivationsteori som bygger på att personer motiveras att fortsätta om han/hon 

upplever sig kompetent, självbestämmande och social meningsfullhet i situationen som i det 

här fallet är idrotten (Deci & Ryan, 1985). Flera prospektiva forskningsstudier på ungdomars 

avhopp från idrott har visat på skillnad mellan de som fortsatt jämfört med slutat med en 

idrott gällande upplevd kompetens (Guillet et al., 2002; Cervelló et al., 2007) och 

självbestämmande (Guillet et al., 2002; Calvo et al., 2010). Samtidigt visade studien av Calvo 

et al (2007) på fotbollsspelare 13-17 år att upplevd kompetens inte var en faktor som skiljde 

de som fortsatt med de som slutade spela. Det kan innebära att upplevd kompetens kanske 

inte alltid är en avgörande faktor och att tävlingsnivån kan vara kopplat till det. I den aktuella 
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studien beskrev flera respondenter att de fick mindre spltid under matcher vilket eventuellt 

kan leda till minskad känsla av kompetens och i slutändan påverka till att sluta spela.  

 

Ett projekt vid namn svensk innebandys utvecklingsmodell (SIU) är en arbetsmodell från 

SIBF för att försöka vända den avtagande trenden inom ungdomsinnebandyn (Svenska 

innebandyförbundet, 2014). Syftet med modellen är att fokusera på individuell utveckling 

genom att skapa riktlinjer och ramar för tränare och ledare för vad som ska tränas i vilken 

ålder. Detta för att skapa en positiv upplevelse med målet att spelare får uppleva utveckling, 

vilket observerats av Thedin-Jakobsson (2014) som en starkt bidragande faktor till varför 

ungdomar fortsätter med en idrott. Även resultatet från denna studie kan kopplas till detta då 

respondenter nämnde tränare som inte kändes utbildade och tränare som toppar laget för att 

vinna istället för att låta samtliga spela. Tränarens roll blir därför viktigt för om spelarna ska 

fortsätta spela. Intervjuer med tränare kring hur de arbetar för att jobba mot individuell 

utveckling hos spelarna i laget vore intressant att höra. 

 

I denna studie angav några respondenter att de fick mindre speltid på matcher och blev 

bänkad och/eller att de upplevde att stämningen och sammanhållningen i laget inte var bra 

vilket fick dem att sluta spela. De resultaten kan relateras till delarna upplevd kompetens och 

social meningsfullhet från SDT-modellen. Minskad speltid och att ha blivit ”bänkad” av sin 

tränare kan vara orsaker som leder till att respondenterna inte upplever kompetens inom 

innebandyn. 

 

Några respondenter berättade att de började fundera på att sluta när de upplevde att 

innebandyn var tidskrävande och tog mycket tid från andra aktiviteter som t.ex. skola och att 

umgås med vänner. Liknande resultat presenteras i en studie av Keathley, Himelein & Srigley 

(2013) på fotbollsspelande ungdomar. Det som skiljer undersökt population i dessa studier 

förutom olika idrotter är också att fotbollsspelarna spelade på en hög tävlingsnivå som 

innebar långa resor som beskrevs som en bidragande faktor till att aktiviteten var 

tidskrävande. Även i denna studie nämnde några respondenter att långa resor var en 

bidragande orsak till att aktiviteten blir tidskrävande. En nackdel för daminnebandylag i 

Jämtland är att få lag tvingar lagen som vill spela tävlingsmatcher i innebandy till resor för 

borta matcher på ca 20-25 mil enkelresväg. Denna resväg innebär att matcher på bortaplan 

oftast sker över en hel helg med match lördag och söndag med övernattning vilket innebär att 

andra aktiviteter och umgås med vänner mellan matcherna blir omöjligt. 
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Metoddiskussion 

Valet av metod för studien föll på kvalitativ metod för att besvara studiens frågeställningar. 

Alternativet till semistrukturerad intervju var en enkätstudie med öppna eller slutna frågor. 

Valet motiveras genom att följdfrågor baserade på respondentens svar kunde leda till djupare 

och mer utförliga svar vilket inte är möjligt i en enkät undersökning (Wengraf, 2001). 

Eftersom syftet med studien inte var att generalisera respondenternas svar utan att med 

respondenternas egna ord belysa deras upplevelser som ledde till att de slutade spela 

innebandy bedömdes kvalitativ metod lämplig. En mixad metod med en enkät innan en 

intervju skulle eventuellt kunnat ge mer information och ingångar till intervjufrågor. På grund 

av avsaknad erfarenhet kring mixad metod bedömdes intervju som metod tillräcklig.  

  

Anledningen till kravet att respondenten skulle ha spelat innebandy under minst 4 säsonger i 

sitt liv grundar sig i en bedömning utifrån egen erfarenhet att spelare som deltagit i en idrott 

under flera år och investerat många timmar, har svårare att lämna idrotten jämfört med de som 

deltagit under en kortare tidsperiod. En önskan hade varit att alla respondenter skulle ha spelat 

innebandy ungefär lika många säsonger och under en sammanhängande period av fem 

säsonger då personlig erfarenhet är att det är lättare att sluta med en idrott när du inte 

investerat många timmar under lång period i idrotten. Samtliga respondenter med undantag 

från en hade spelat innebandy utan avbrott under 6-10 år. Att respondenten som slutat och 

börjat med innebandy igen blev utvald att ingå i studien var på grund av svårigheten att 

rekrytera respondenter enligt uppsatta urvalskriterier. Att åldern på respondenterna var 16-22 

år motiveras att många ungdomar i Sverige slutar i en idrottsförening i åldern 15-19 år 

(Riksidrottsförbundet, 2012a). Därför bedömdes denna åldersgrupp extra intressant att 

undersöka.  

 

Varför antalet respondenter som tackade ja endast var 5 av 14 kan diskuteras. En anledning 

kan vara att de som var mer missnöjda än andra med hur det sett ut under deras tid som 

spelare kan ha varit mer benägen att ställa upp på en intervju för att berätta om sina 

upplevelser. En annan potentiell anledning kan vara att respondenterna tillfrågades via sociala 

medier där personer kan utge sig för att vara någon annan. Optimalt hade varit att kunna 

kontakta dem vi tillexempel en före detta tränare eller lagkamrat för att rekrytera 

respondenter. 
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Eftersom inget register med kontaktuppgifter över innebandyspelare i Jämtlands län vid 

tillfället existerade kunde inte samtliga potentiella respondenter kontaktas för förfrågan att 

delta. Minsta acceptabla antalet respondenter vid kvalitativ metod är enligt Kvale & Brickman 

(2009) fem vilket blev antalet i den aktuella studien på grund av begränsad tid för arbetet samt 

att få respondenter svarade ja vid förfrågan att delta. Att samtliga respondenterna var kvinnor 

motiveras med att framförallt antalet innebandyspelare på flick- och damsidan i Jämtlands län 

minskat de senaste åren och ansågs intressant. Det var även en avgränsning av potentiella 

respondenter samt att försöka skapa en homogen grupp av respondenter.  

 

Framtida forskning 

Tankar för studier som i framtiden syftar till att undersöka ämnet vidare kan vara att intervjua 

tränare för innebandylag på en liknande tävlingsnivå om hur de tänker i sin förening i syfte att 

behålla så många spelare som möjligt högre upp i åldrarna. Intressant vore att lyssna till hur 

tränarna praktiskt arbetar med detta utifrån klubbens riktlinjer eftersom det idag finns flertalet 

studier att ta del av från olika idrotter som visar på liknande resultat. 

 

Potentiella framtida studier skulle kunna fokusera mer på och gå in djupare på vilka 

förändringar som skulle kunna leda till att fler stannar inom innebandyn högre upp i åldrarna 

vilket är ett mål för SIU. Speciellt eftersom fler av respondenterna i denna studie nämner att 

de skulle fortsatt spela vid vissa förändringar där några av dessa kan relateras till tränarens 

roll i laget. 

 

Konklusion  

För de flesta respondenter var det flera samverkande faktorer som ledde till deras beslut. 

Faktorer som påverkade var minskad speltid på grund av fokus och krav på resultat prestation 

från tränare, dålig sammanhållning inom laget, mindre tid till andra aktiviteter samt skador.  

Spelare som slutar skulle kunnat fortsätta spela innebandy under andra förutsättningar som 

mer fokus på att ha roligt tillsammans än att vinna matcher och bra lagsammanhållning. 
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Bilaga 1- Brev till Jämtland/Härjedalen innebandyförbund 

 

 

 

 

        Institutionen för hälsovetenskap 

 

Hej! 

 

Jag heter Joachim Karlsson och studerar idrottsvetenskapliga programmet vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Jag kontaktar er av anledningen att jag ska skriva ett 

examensarbete. Mitt examensarbete är tänkt att handla om innebandyspelare som slutar spela 

innebandy i tonåren. Jag tycker det är intressant eftersom mycket forskning visar att idrotten 

tappar många utövare under just tonåren. Dessutom har jag själv tagit ett uppehåll från 

innebandyn en säsong, trots att jag till en början bestämt mig för att sluta helt och hållet men 

det var svårare än jag trodde efter många år inom sporten. 

Det jag vill undersöka med mitt examensarbete är vilka faktorer som påverkar att de slutar 

spela genom att intervjua före detta spelare. Den målgrupp jag är intresserad av att intervjua 

är flick- och damspelare i åldrarna 16-21 år som spelat innebandy i minst fyra år 

sammanhängande och sedan slutat spela vid en ålder av 16-19 år under de senaste två åren. 

Denna målgrupp är av intresse eftersom det idag inte finns någon ungdomsserie för flicklag i 

någon åldersklass i Jämtland vilket jag reagerat på då det alltid fanns flicklagsserier från 10-

16 års ålder när jag själv spelade ungdomsinnebandy. Däremot finns det fortfarande 

ungdomsserier för pojkar i länet. Den här utvecklingen tror jag kommer leda till problem för 

daminnebandyn i länet då inga yngre spelare från ungdomslag kan fylla på damlagen som i 

dagsläget har svårt att få ihop spelartrupper. 

 

Anledningen att jag kontaktar er är att jag behöver material för att kunna hitta och rekrytera 

deltagare att intervjua om detta. Det jag undrar är om ni har deltagaralistor från säsongen 

2011/12 fram till idag som jag skulle kunna ta del av för att hitta spelare som nu har slutat 

med innebandy för att kunna kontakta dem om att delta i mitt examensarbete? Jag kommer 

skicka ut den här frågan till alla innebandyföreningar i Jämtlands län som har/haft innebandy 

verksamhet för flick- och damlag från 2011/12 fram till idag. 

 

För mer information: 070-6557989 eller joka1216@student.miun.se 

 

Mvh Joachim Karlsson 
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Bilaga 2- Informationsbrev till respondenter 

 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Joachim Karlsson och studerar idrottsvetenskapliga programmet vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Jag kontaktar dig med anledningen att jag ska skriva ett 

examensarbete. Mitt examensarbete är tänkt att handla om innebandyspelare som slutar spela 

innebandy i tonåren. Jag tycker det är intressant eftersom mycket forskning visar att idrotten 

tappar många utövare under tonåren. 

Det jag vill undersöka med mitt examensarbete är vilka faktorer som påverkar att de slutar 

spela genom att intervjua före detta spelare. Den målgrupp jag är intresserad av att intervjua 

är flick- och damspelare i åldrarna 16-22 år som spelat innebandy i minst fyra år 

sammanhängande och sedan slutat spela vid en ålder av 16-20 år under de senaste åren. 

Denna målgrupp är av intresse eftersom det inte finns idag någon ungdomsserie för flicklag i 

någon åldersklass i Jämtland. Däremot finns det fortfarande ungdomsserier för pojkar i länet.  

 

Anledningen att jag kontaktar dig är att jag undrar om du skulle kunna ställa upp på en 

intervju som kommer att ta maximalt 40 minuter. Intervjun kommer att spelas in på 

mobiltelefon för att jag inte ska behöva anteckna under intervjun och det inte ska bli 

missförstånd kring vad som sagts i intervjun. Du kan när som helst under intervjun välja att 

avbryta utan att berätta anledning. Ljudinspelningen kommer endast att lyssnas igenom av 

mig och efter godkänd uppsats att raderas. I c-uppsatsen kommer dessutom inga personer 

nämnas vid namn vilket innebär att endast jag vet vem som sagt vad. Intervjun görs ansikte 

mot ansikte på av dig vald plats eller via telefon om ett möte inte är möjligt av praktiska skäl. 

Intervjun är tänkt att göras under v.9-11. 

 

Vid frågor kontakta Joachim Karlsson: 

070-6557989 eller joka1216@student.miun.se 

Eller Handledare, Professor, Marie Alricsson, Avdelningen för hälsovetenskap, 

Mittuniversitetet, marie.alricsson@miun.se 

Mvh Joachim Karlsson 

 
 
 
 
 
 

mailto:joka1216@student.miun.se
mailto:marie.alricsson@miun.se
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Bilaga 3- Dokument för informeratsamtycke 

 
 
 

 

        Institutionen för hälsovetenskap 

 
 
Informerat samtycke 
Namn: 

Födelseår: 

E-post: 

 

Härmed godkänner jag, _____________________________________, mitt deltagande i 

studien ” Faktorer som upplevs påverka beslutet att sluta spela innebandy i tonåren för flickor 

i Jämtland”. Jag har erhållit information om studien och är införstådd med vad studien 

innebär. Jag intygar även med min underskrift att tagit del av nödvändig information om 

studien. 

 

 

Underskrift deltagare                                                 Underskrift intervjuare 

 

___________________________________                                

_____________________________________________ 

 

Datum: _______________________________ 

Intervjuguide 
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Bilaga 4- Intervjuguide 

 

Intervjuguide examensarbete 

 
Vad vill jag att frågorna ska besvara? 

Varför spelaren började med innebandy och vad fick henne att fortsätta spela. 

Vad fick spelaren att sluta med innebandy. 

Hur gick beslutsprocessen till. 

Hade någon förändring inom innebandyn kunnat få spelaren att fortsätta. 

 

Bakgrund till att spela innebandy 
 När började du spela innebandy? 

o Hur många år spelade du innebandy? 

 

 Vad var det som gjorde att du började spela innebandy? 

 

 Vad var det som fick dig att fortsätta spela? Vad var viktigt? 

o Vad tyckte du var det bästa med innebandy? Beskriva vad/varför. 

o Var det något du tyckte var mindre bra med innebandy? Beskriv vad/varför. 

 

Beslutsprocessen 

 När funderade du för första gången på att sluta spela innebandy? Vad hände?  
o Hur gick dina tankar när du funderade kring att sluta spela? 
o Diskuterade du dina tankar kring att sluta spela innebandy med någon? 

 

 När bestämde du dig för att sluta med innebandy? 

 

Anledning att sluta spela (kompisar,tränare m.m) 

 Vad var det som fick dig att sluta spela innebandy? 
o Var det något relaterat till innebandyn som fick dig att sluta eller andra yttre 

omständigheter? 
o Hade något större betydelse för att du slutade spela? 

 

 Hade någon förändring inom innebandyn kunnat få dig att fortsätta? 

 

Efter innebandyn 
 Vad har du för relation till innebandy idag? 

o Känner du att du saknar innebandyn idag? Om/Vad saknar du? 

o Vad tänker du om ditt beslut att sluta spela innebandy idag? 
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Bilaga 5- Innehållsanalys 

 

Tabell 1. Kodning av transkriberade intervjuer. De olika koderna delas in efter sex kategorier; 

Börja spela innebandy, Fortsätta spela innebandy, Positivt med innebandy, Negativt med 

innebandy, Sluta spela innebandy och Tiden efter innebandy. 

 

 
FP Meningsbärande enhet Kondensering Kod Tema 

1 …började fundera på att sluta 

eftersom, eller inte eftersom men 

vi slog ihop med damlaget, och 

så tappade vi många tjejer… 

krock mellan två tidigare lag och 

(paus) det var liksom då jag 

började funderade på att sluta. 

Och då var det lite så tankarna 

gick, att jag skulle förlora själva 

träningen men också kompisarna 

från laget, typ. 

 

Funderade på konsekvens av 

att sluta. Förlora träning och 

laget. Fundera när lagen slogs 

ihop. Många tjejer försvann. 

Krock mellan två lag. Förlora 

kompisar. 

Träningen, laget, 

sammanslagning,  

kompisar 

Tankar på att 

sluta 

 

1 För mig blev de en krock mellan 

ett yngre flicklag och ett äldre 

damlag (funderar) att det 

(funderar) vi smälte inte ihop 

som ett lag… att vi aldrig blev 

ett helt lag och att det var den 

krocken (paus) som inte blev så 

bra och jag tror de gjorde att jag 

tappade lusten… då var vi 

verkligen som ett gäng sen blev 

vi som (paus) liksom två läger. 

Krock mellan två lag. Blev 

inte ett helt lag. Tappade 

lusten. Var ett gäng förut. 

Blev två läger. 

Sammanslagning, 

sammanhållning  

2 …jag hade alltid sagt när jag var 

ung eller liten, så hade jag alltid 

sagt att jag skulle sluta när jag 

kom upp i gymnasiet för jag 

tänkte att då kommer jag inte ha 

nån tid…Men det var där under 

första året som jag kände att det 

var dags, att jag inte ville längre 

så ungefär första året på 

gymnasiet var det som jag fick 

dom första tankarna. 

Alltid sagt att jag skulle sluta 

i gymnasiet. Tänkte att 

kommer ha tid. Ville inte 

fortsätta. Första året på 

gymnasiet. Första tankarna. 

Skola, tid,  

2 ...det tog mycket tid det var ju 

liksom två träningskvällar i 

veckan och sen match nästan 

varannan helg… Och första året 

så liksom man började i en ny 

klass och jag missade mycket 

med fester och sånt med mina 

kompisar…jag ville göra mer 

med dom … sammanhållningen i 

laget, det andra året med 

damerna, började märkas mer att 

den inte va så bra… tiden, dålig 

sammanhållning och (funderar) 

allt det gjorde att man kände att 

nej varför ska jag lägga ner 

(paus) all min ork och tid på det 

här när jag inte tycker det är lika 

Tog mycket tid med träningar 

och matcher. Började i en ny 

klass. Ville göra mer saker 

med kompisar. Märkte dålig 

sammanhållning i damlaget. 

Inte lägga ner tid och ork. Inte 

lika roligt. Tränarna tog ut 

mycket på yngre tjejerna. Fick 

kritik. Inte konstruktiv kritik.  

Tid, skola, 

sammanhållning, 

tråkigt, tränaren, 

kritik 
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roligt längre…jag tyckte att 

tränarna tog ut lite mycket på 

dom yngre tjejer och att det var 

deras fel. Att det inte var 

damerna utan dom gjorde så bra 

så… det var som att det var 

mycket på oss, eller mycket på 

mig så det var en del i det… jag 

fick kritiken men kände inte att 

det var en utvecklande 

(konstruktiv) kritik… man fick 

kritik men ingen utvecklande 

kritik. 


