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Sammanfattning
Tidigare studier har visat att övergången från junior till senior är en av de svåraste
övergångarna i en idrottsligkarriär samtidigt ses övergången som en kritisk tid i livet. Miljön
ses både som en resurs och barriär beroende på hur individen upplever miljön, vidare visar
forskning att motivation samt målmedvetenhet ses som resurser. Syftet med föreliggande
studie är med hjälp av semistrukturerade intervjuer studera elitbandyspelares upplevelser av
övergången mellan junior till senior med betoning på krav, coping, barriärer och resurser. I
studien deltog fyra manliga elitbandyspelare från svenska landslaget mellan åldrarna 25-31år
(M= 29, SD=2.34). Tre semi-strukturerade intervjuer genomfördes som baserades på teman
utifrån studies syfte. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.
Resultatet visade att det förekom inre och yttre krav i samband med övergången såsom
individuella krav samt de fysiska skillnaderna. Miljön påverkar övergången både positivt och
negativ, både när det kommer till faktorer i samt utanför sporten. Vidare ansågs mentala
resurser såsom självförtroende som en resurs medan skador som barriär. Deltagarna har haft
en målmedvetenhet under övergången som upplevts som coping. För framtida forskning
rekommenderas vidare forskning inom bandy. Det är av intresse att forska kring skillnader
mellan dam respektive herrspelare under övergången från junior till senior, vidare så
förekommer intresse att forska kring ekonomiska skillnaderna mellan ryska respektive
svenska högsta ligan i bandy.
Nyckelord: barriärer, coping, elitbandyspelare, krav, resurser, övergången från junior till
senior
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Abstract
Previous studies has shown that the transition from junior to senior is one of the most
difficult transitions in a sports career, at the same time the transition is seen as a critical period
in life. The environment can both be seen as a resource and a barrier, depending on how the
athletes experience the environment. Furthermore, studies have shown that determination and
goal awareness are seen as resources. The purpose of the essay was to study elite bandy
player’s experience of the transitions from junior to senior with the aid of semi-structured
interviews with emphasis on experienced demands, coping, barriers and resources. The
participant were four male elite bandy players from the national team in Sweden at the age of
25-31 (M= 29, SD=2.34).The participants in the study participated in three semi-structured
interviews, were the themes were based on the purpose. The interviews were analyzed by
using a qualitative content analysis. The results showed that internal and external demands
during the transition were individual demands as well as physical differences. The
environment affects the transition positively and negatively, both factors inside and outside
the sport. Furthermore, mental resources as self-confidence were resources while injuries
were considered to be barriers. The participants have had goal awareness during the transition
which was considered as coping. For future recommendations, it is of interest to keep
conducting research in bandy. More precisely, to investigate the differences between women
and men in the transition from junior to senior. It is also of interest to study the economical
difference between the highest league in Russia and Sweden.
Keywords: barriers, coping, demands, elite bandy players, resources, transition from junior
to senior

Det förekommer allt större fokus kring övergången från junior till senior. Genom åren har
många duktiga juniorer misslyckats med övergången. Karhu (2016) beskriver att det är svårt
att klara av övergången från junior till senior och vara lika bra seniorspelare som individerna
var som juniorspelare. Det visade sig att spelare som har varit med i juniorlandslaget i
damfotboll antigen har tagit paus från fotbollen eller spelar i någon av de högsta ligorna.
Vidare uppmärksammas det att pojkar födda 1995 som var med i juniorlandslaget i fotboll har
haft svårt att acklimatisera sig till seniorfotboll. De flesta spelar idag mellan division tre till
högst ligan (Karhu, 2016).
Ledochowski, Unterrainer, Ruedl, Schnitzer och Kopp (2012) hävdar att idrotten spelar en
stor roll samt är viktig i livet för många ungdomar. Smucny, Parikh och Pandya (2015)
poängterar att det är positivt för barn och ungdomar i dagens samhälle att delta i organiserad
föreningsidrott, de blir fysiskt aktiva, träffar nya vänner samt lär sig att tolka såväl acceptera
regler. Det blir vanligare att dagens ungdomar utövar en specifik idrott tidigare vilket i sin tur
har lett till en tidig specialisering av idrott (Smucny, et al., 2015). Idrottare genomgår flertalet
olika övergångar genom karriären, ett steg som är vanligt är steget från junior till senior, detta
är ett steg där konkurrensnivån höjs och blir tuffare (Wylleman, 2002; Wylleman, Theeboom
& Lavallee, 2004).
Varje övergång består av en process som hanterar en rad specifika krav, för att klara de
krav som ställs i samband med övergången behövs en effektiv coping som är beroende av
balansen mellan resurser och barriärer (Stambulova, 1997, 2003). Under övergången ställs det
krav från dels samhälle men även från idrottaren själv (Stambulova, 1994; Båge &
Hormbricks, 2005). Vidare förekommer olika perspektiv som kan ses som barriärer
exempelvis konkurrensen och mentala aspekter medan resurser kunde ses som motivation och
målsättning (Ojala, Gustavsson & Norell, 2006; Durand-Bush & Salmela, 2002). Forskare
hävdar att övergången mellan junior till senior är en av de svåraste övergångarna idrottare gör
under karriären. En anledning anses vara att det är ett stort steg mellan junior till senior och
att det kräver mycket från idrottaren (Fahlström, 2011). Trondman (2005) belyser att
övergången från junior till senior är känd för att vara tufft och 41 procent av alla idrottare
slutar med sin idrott mellan åldrarna 13 till 20 år.
Franck, Stambulova och Weibull (2016) belyser att övergången från junior till senior är en
kritisk punkt i föreningslivet om idrottaren vill nå eliten i sport (Franck et al., 2016). En
anledning till detta skulle kunna vara bristen på kunskap hos tränarna i diverse klubbar.
Tränare och ledare i talangverksamheter påstår sig veta hur det ska gå till vid
talangutveckling. Men det förekommer en risk att de sätter en tidig press på spelarna vilket
kan leda till problem i övergången från junior till senior (Fahlström, 2011). Detta kan bero på
bristen på kunskap som förekommer från tränare/ ledare. Något som riksidrottförbundet
arbetar med innebär att fler idrottare ska bli inkluderade, exempelvis att individen inte ska
behöva satsa som junior för att kunna vara kvar i idrotten (Strategi2025, 2018). Fahlén och
Sjöblom (2012) menar att ett problem i det svenska elitidrottssystemet är att många avslutar
karriären innan de nått sin maximala potential. En anledning till detta tros ligga att det läggs
mycket fokus på att identifiera talanger och utveckla de tidigt. Detta kan göra att tränare/
ledare tar upp juniorer för tidigt och utsätter de för en för tidig övergång som kan ha motsatt
effekt, vilket leder till en misslyckad övergång (Fahlén & Sjöblom, 2012).
Historiskt sett har Sverige fått fram/producerat många duktiga elitidrottare. Carlsson
(1991) genomförde en studie på sju elitidrottare. Denna studie handlade om elitidrottarnas
berättelser och erfarenheter om resan från junior till eliten. Resultatet visade att det anses
viktigt att vara i en bra miljö för att lyckas, där allt ifrån föräldrarna till kompisar och rätt
klubb var en viktig del för deltagarna att nå eliten (Carlsson, 1991). Vidare ansåg deltagarna
att de inte var så bra i ung ålder och hade flera i sin grupp/lag som var bättre än de. Det var
först när idrottarna kom upp i tonåren som de började bli lika bra och märkte att de hade en
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talang inom respektives idrott (Carlsson, 1991). Fahlström, Gerrevall, Glemne och Linnér
(2015) menar att vägen från juniorspelare till senior kan se ut på olika sett, men det anses
viktigt att få utvecklas i en bra miljö där både familjen och miljön står bakom idrottaren
(Fahlström et al., 2015).
Sammanfattningsvis så är vägen från att vara duktig junior till duktig seniorspelare svår
och flertalet idrottare har genomgått den här övergången med blandade resultat. Varje
övergångsprocess består av krav, coping, resurser och barriärer (Stambuova, 1997, 2003).
Rätt miljö anses viktig då Fahlström et al. (2015) belyser vikten med miljö i övergången
medan Carlsson (1991) menar att det är viktigt att hitta rätt klubb för att kunna lyckas. Medan
konkurrensen och de krav som ställs på idrottaren kan vara en faktor till att individen
misslyckas med övergången (Ojala et al., 2006).
Karriärövergångsmodellen
Wylleman, Lavallee och Alfermann (1999) betonar att varje övergång förknippas med en
process som varje idrottare upplever under idrottsligakarriären. Stambulova (1997, 2003)
beskriver att karriärövergångsmodellen handlar om huruvida idrottaren klarar de krav som
förekommer i samband med en övergång. Vidare så förekommer det diverse olika övergångar
under en idrottares karriär. Alla dessa övergångar är en process som fokuserar på diverse
krav, resurser, barriärer, copingstrategier och resultat av en övergång som kan anses som
lyckad eller misslyckad (se figur 1).
Övergångsprocessen hanterar en rad specifika krav (utmaningar) som skapar en
utvecklingskonflikt mellan var idrottarens är mot var idrottare borde eller vill vara.
Utvecklingskonflikten startar en process så att idrottaren antigen förbättra eller mobilisera
resurser för att hitta en väg att hantera övergången. Beroende på hur effektiv övergången blir
beror på effektiviteten av coping som är beroende av en dynamisk balans mellan övergångens
resurser och barriärer. Resurser är faktorer som underlättar hanteringsprocessen medan hinder
är faktorer som kan störa en effektiv hantering av övergången (Stambulova, 1997, 2003).
Dessa resurser och barriärer delas in i två delar interna samt externa faktorer. Interna resurser
handlar om personliga faktorer såsom motivation eller målsättning medan externa resurser
framhåller bland annat ekonomiskt stöd och socialt stöd från familj, tränar/ledare samt
kompisar. De interna barriärer som förekommer är exempelvis låg självkänsla, inre konflikter
och låg motivation medan externa barriärer belyser skador, ekonomiska svårigheter eller
problem med miljön såsom brist på socialt stöd (Stambulova, 1997, 2003).
Stambulova (1999, 2003) belyser att idrottaren antingen genomgår en lyckad övergång
eller en misslyckad övergång (krisövergång). En krisövergång handlar om när idrottaren inte
klarar övergången självmant. Denna övergång kan omvandlas och bli lyckad däremot blir
övergången fördröjd samt att idrottaren behöver hjälp att hantera de specifika hinder som
förekom i samband med övergången. Hjälpen förekommer exempelvis i form av utbildning
eller idrottspsykologisk rådgivning. Individen bör uppleva en fördröjd men lyckad övergång.
Om idrottaren inte lyckas efter interventionen bör idrottaren hantera de negativa konsekvenser
eller kostnader för misslyckandet som kan leda till exempelvis skador, överträning och tidiga
avhopp. Vidare framhåller Stambulova (1997, 2003) att en lyckad övergång associeras med
effektiv coping, alltså individen kan hantera de barriärer med hjälp av dennes resurser.
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Figur 1. Karriärövergångsmodellen (Stambulova, 1997, 2003).

Wylleman et al. (1999) belyser en framgångsrik övergång mellan två stadier i karriären
som en relativt snabb och enkel anpassning till kraven på idrottarens erfarenheter för det
specifika stadiet. Vidare nämns det att framgångsrika idrottare genomför övergången från
junior till senior på ett till två år, medan det är vanligare att det tar tre till fyra år för andra
idrottare. Alfermann och Stambulova (2007) nämner vikten med de olika krav som ställs på
idrottaren i samband med en karriärövergång. Dessa krav kan relateras till övningar,
konkurrens i laget, kommunikationen och livsstil. Om idrottaren vill uppnå en framgångsrik
karriär inom sin sport bör dessa krav genomföras lyckat (Alfermann & Stambulova, 2007).
Stambulova (2000) framhåller en av de viktigaste faktorerna för att lyckas är att idrottaren
matchar resurserna med de krav som ställs under övergången. Wylleman (2002) och
Wylleman et al. (2004) menar att idrottare genomgår flertalet normativa (förväntade)
övergångar under sin idrottskarriär, ett exempel på en normativ övergång är steget från junior
till senior samt från senior till avslutad karriär. Steget från junior till senior beskrivs som en
högre konkurrensnivå som vanligtvis beror på åldern eller idrottarens egenskaper av sporten.
Vidare nämner Stambulova (1994) att de förväntade situationer inklusive övergångar idrottare
genomgår är ofta förutsägbar samt kan förväntas och förberedas för att underlätta idrottarens
övergång. Wylleman (2002) belyser att det förekommer en icke-normativ (oförväntad)
övergång, detta handlar om situationer som uppstår i samband med en skada, eller att det
händer något i livet som påverkar idrottarens pågående situation i sporten. Detta kan leda till
att idrottaren påbörjar en ny övergång. Exempelvis skulle det kunna inträffa om idrottaren gör
en bra säsong och inte är beredd på att få spela i ett seniorlag. Wylleman (2002) nämner att
det förekommer övergångar som förväntas komma men inträffar inte, dessa övergångar kallas
för ”icke händelser”. Detta kan vara när idrottaren under försäsongen är med och tränar samt
spelar matcher med seniorlaget men när säsongen drar igång får idrottaren inte vara en del av
seniorlaget utan får fortsätta spela i juniorlaget.
Övergången från junior till senior
Under varje övergång förekommer en del krav, bland annat så genomförde Jonsson (2000)
en studie på ett elitgymnasium vars resultat belyste hur tuff övergången från junior till senior
är, det visade sig att 36 procent av deltagarna aldrig nådde elitnivå medan 20 procent aldrig
deltog i senioridrott. Vidare nämner Stambulova (1994) att det förekommer krav under
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övergången från junior till senior. Krav såsom svårigheten att balansera vardagliga livsmål
med mål i sporten, att hitta ett sett att klara av eller omorganisera livsstilen och att hitta sin
väg i idrotten samt hantera trycket från viktiga matcher. Resultatet ur Ojala et al. (2006) studie
om elitskidåkare visade att övergången från junior till senior ställer en del krav på idrottaren
såsom konkurrensen, mentala aspekter och socialt i landslaget. En studie på kvinnliga
fotbollspelare under övergången från junior till senior visade resultatet att de krav som
förekommer i övergången uppfattads som utmaningar vilket ledde till att spelarna hanterade
de krav som förekom (Båge & Hormbricks, 2005). Franck (2009) betonar att fotbollsspelare
inte upplevde de höga krav som kan återspegla en högkvalitet på anpassning till högsta nivån
som fotbollspelare påvisar.
Under övergången förekommer en del coping (hantering av övergången), resultat har visat
att idrottare har hanterat övergångens krav och barriärer på olika sätt. Bland annat så
betonades det att skidåkare som ändrade deras mål från enbart resultatmål till prestationsmål
samt de som klarade av att behålla motivationen genomförde en bättre övergång (Ojala et al.,
2006). Båge och Hormbricks (2005) belyste att de kvinnliga fotbollsspelarna i studien trodde
på kapaciteten, hade starka målsättningar samt en tro på att lyckas inom den högsta
internationella nivån. Det har visat att idrottare har en hög grad av personliga resurser.
Samtidigt betonas det att idrottare har en hög tillfredställelse i allmänhet som påvisar en hög
användning av copingstrategier och socialt stöd från miljön (Franck, 2009). Malett och
Hanrahan (2002) genomförde en studie på friidrottare som belyste att övergången från junior
till senior kräver tre stora motivationsfaktorer för att klara övergången. Dessa är självkänsla
eftersom idrotten ska vara en viktig del i individens liv samt att de har ett driv att nå
personliga mål och prestationer (Malett & Hanrahan, 2002).
Forskare har betonat att det förekommer olika typer av barriärer under övergången från
junior till senior, Stambulova (1994) nämnde svårigheter att hantera problem med
lagetkamrater, tränare och domare. Något som skidåkarna såg som en barriär var att de
upplevde sämre motivation och kände press att prestera i träning samt tävling. Speciellt när de
inte var högt rankade på rankinglistorna i senioråldern jämfört med hur de var rankade i
junioråldern. Det visade sig att skidåkarna som genomförde övergången tappade motivationen
då de mötet tuffare och mer erfaren konkurrens (Ojala et al., 2006). Vidare framhävde
Johnston och Embrey (2000) faktorer som påverkar ungdomarna negativt är typ av träning,
uppfattning om att vara elitspelare i individens idrott, förväntningar från föräldrar/ tränare
samt betoningen att vinna. Riksidrottsförbundet (2005) menade att det kan vara ett bristande
intresse eller att andra intressen går före sporten som påverkar ungdomarna under övergången.
Det nämns att skador under övergången kan påverka idrottaren, då Bruner, Munroe- Chandler
och Spink (2008) menade att skador anknyter idrottare till smärtor eller kampen att återvända
till träning. Vilket inte anses som en trevlig upplevelse, detta för att det är svårt att hitta
självförtroende eller motivation för att komma tillbaks.
Resurser under övergången betonas som viktigt då Alfermann och Stambulova (2007)
belyste hur viktigt det är att sätta upp långtidsmål samt acklimatisera sig till en ny livstill som
seniorspelare. Durand-Bush och Salmela (2002) nämner hög motivation, självkänsla och att
sätta långsiktiga samt kortsiktiga mål är viktiga aspekter för att behålla utvecklingen inklusive
uthålligheten i seniorsporten. Medan Alfermann och Stambulova (2007) belyser faktorer som
underlättar i övergången, dessa är förkunskaper om idrott som har utvecklats av idrottarens
erfarenheter. Det anses vara viktigt att erhålla ett intresse för idrottsvetenskap samt besitta
förmågan att kunna lära av sina eller andras misstag. Vidare betonas vikten att använda
psykologiska strategier under matcher och träning samt visa en positiv inställning till sin
sport. Andra resurser som hjälper individen i övergången är idrottarens talang, motivation till
sporten, positiv syn på övergången samt ta ansvar under träning och match (Alfermann &
Stambulova, 2007).
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Talang
Talang och talangutveckling definieras av flera forskare på flertalet olika sett, i
föreliggande studie definieras talang som en potential som ger individen möjlighet att visa
hög prestationsnivå inom ett område som kräver färdigheter samt omfattande träning inom
området (Simonton, 1999). Vidare beskriver Simonton (1999) att talangutveckling är det
begrepp som handlar om hur barn som är ”födda talanger” kan och bör utvecklas för att nå sin
maximalla prestation. Bandyförbundet beskriver ”talangutvecklingsplanens yttersta mål är att
via en strukturerad plan utveckla talangfulla spelare till landslagspelare med en färdighetsnivå
som byggs upp över tid” (Engström, 2016). I denna talagutvecklingsplan förekommer olika
stadier såsom 13-15 år grundstadiet, 16-18 år uppbyggnadsstadiet, 19-20 år
förprestationsstadiet, 21-23 år prestationsstadiet och senior, 24år och äldre
högprestationsstadiet. Visionen med talangutvecklingsplanen är ”vi ska vara världsledande i
bandy genom att utveckla en kombination av spelar- och ledarutveckling” (Bandyförbundet,
2018). Fahlström et al. (2015) menar att den typiska vägen till landslagsnivå är via senare
specialisering och elitsatsning. I studien argumenteras det för fem vägar till elitprestation, (1)
idrottaren påbörjar elitsatsning tidigt och genomgår ett stort mått av ”avsiktlig övning” som
handlar om kvalificerad, systematisk och utmanande träning. (2) Idrottaren specialiserar tidigt
men efter en kortare breddidrotts tid, blir satsningen ”avsiktlig övning”, (3) idrottaren
specialiserar sig tidigt (en sport) men avvaktar till senare med elitsatsning och bedriver
”avsiktligt spel” som handlar om att träningen för unga ska vara mer lekfull och deltagarstyrd.
(4) Idrottaren utövar många sporter men väljer efter några år att satsa på en idrott, (5)
idrottaren utövar flertalet sporter och elitsatsar senare, men har ändå gjort ett idrottsval i
tidigare ålder att exempelvis fotboll är huvudsporten. Exempelvis så utövar idrottaren fotboll
på sommaren och bandy på vintern men hen vill satsa på bandyn (Fahlström et al., 2015).
Soberlak och Côté (2003) framhäver att mängden avsiktlig övning (strukturerad träning)
hjälper individen att nå målen samt förbättrar prestandan. I en studie av Soberlak och Côté
(2003) granskade de elithockeyspelares utveckling mellan åldrarna 6 – 20 år, slutsatsen i
studien var att avsiktligt spel var viktigt för att öka inre motivation hos ungdomar.
Idrottarens talangutvecklings miljö
Modellen Idrottarens talangutvecklings miljö av Henriksen (2010) belyser miljön som ett
funktionellt, strukturerat och komponerat system. Ett system som är uppbyggt i olika nivåer
som beskriver aspekter som påverkar idrottarens miljö (se figur 2). Modellen är uppbyggd i en
micro- och en macro-nivå, modellen är likaså uppdelad i två områden icke idrottare samt
idrottare (Henriksen, 2010). Området icke idrottare avser den miljön som berör relationer till
yrke, familj och utbildning som inte innefattar idrottsliggverksamhet. Medan området
idrottare inkluderar faktorer som direkt berör individen, exempelvis vilka som är aktiva inom
föreningen, vilka roller de har samt huruvida utbudet ser ut gällande konkurrens bland
ungdomar (Henriksen, 2010).
Macronivån är den del av miljön som påverkar men inte direkt rör idrottaren och dennes
värderingar, traditioner samt kulturer. Vidare anses denna miljö erhålla ett bredare perspektiv
som involverar flertalet komponenter som media, förbund, utbildningssystem och landslag
(Bronfenbrenner, 1979). Micronivå är den miljö som anses vara den lovande idrottarens
vardag som kännetecknas av interaktion och kommunikation mellan individens olika sociala
parter i livet, denna del omger idrottarens föreningsmiljö såsom tränare/ ledare. I
föreningsmiljöer förekommer flertalet olika lag/ idrottare, allt från yngre lag/idrottare till äldre
på elitnivå, de äldre idrottarna kan fungera som förebilder för de yngre. Fortsättningsvis
innehåller micronivån familj, utbildning och arbete utanför föreningslivet (Henriksen, 2010).
Modellen innehåller ett mesosystem, detta system är en del av mikrosystemet. Således att det
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förekommer kopplingar och relationer mellan olika mikrosystem där idrottaren ingår,
exempelvis relationen mellan idrottsföreningen och skolan (Henriksen, 2010).
Bronfenbrenner (1979) belyser att den relation som utvecklas kan få konsekvenser på
idrottarens utveckling, exempelvis att individen får en sämre relation med tränaren och blir
petad. Enligt Henriksen (2010) förekommer det exosystem i denna del där det talas om
kopplingar och relationer från miljön samt dess indirekta påverkan på idrottaren. Exempelvis
handlar det om föräldrarnas arbetsmiljö som har en indirekt påverkan på ungdomens
hemmiljö (Henriksen, 2010).
Vidare belyser Henriksen (2010) att yttredelen av modellen innehåller tre delar dåtid,
nutid, framtid. Detta ska förklara att miljön och livet är dynamisk samt under ständig
förändring.

Figur 2. Idrottarens talangutvecklings miljö fritt översatt från (Henriksen, 2010).

Miljön och Kultur
Storm (2015) betonar miljön och kulturens betydelse för talangers utveckling stor och
uppmärksammas allt mer inom idrottspsykologin. Storms avhandling ”Coloured by Culture”
(2015) bidrar med kunskap på området genom att visa betydelsen med kulturella skillnader
mellan spelare i ungdomarnas utveckling samt i deras talangutveckling inom den idrott de
utövar (Storm, 2015). Det har konstaterat att forskning kring talangutvecklingen mellan junior
till seniorer under de senaste åren allt mer uppmärksammar miljön och kulturens betydelse
under denna angivna process. En kontext mellan dessa pelare har i större utsträckning börjat
intressera forskare (Henriksen, 2010; Storm, 2015).
Ur Fahlström et al. (2015) diskuteras den närmsta miljöns betydelse som omfattar familj
och närmsta vänner. Gällande den nära miljön räknas bra samt kompetenta tränare, viktigt att
individen har bra samvaro med sina träningskamrater. Det förekommer aktiva idrottare som
anger detta som en brist då de har en önskan att byta träningsmiljö, resultatet ur studien visar
att familjen och tränaren har stor betydelse för idrottarens framtida utveckling (Fahlström et
al., 2015). Vidare berättar Fahlström et al. (2015) att miljön karakteriserat av en stark, öppen
och sammanhållningsinriktad organisationskultur som söker en balans mellan idrott samt
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skola. De eftersträvar en god miljö för idrottaren att utvecklas inte bara som idrottare men
även som person (Fahlström et al., 2015).
Larsen, Alfermann, Henriksen och Krogh-Christensen (2013) genomförde en studie på
manliga U-17 fotbollspelare, studien genomfördes tillsammans med ett danskt lag som har
historia av att få fram framgångrika fotbollspelare från junior till senior. Resultatet visade att
miljön är en viktig del som utgjorts av relationen mellan spelare samt tränare, assisterande
tränare och annan personal i laget. Personalen har hjälpt spelarna att fokusera på en holistisk
livsstil, förmågan att hantera dubbla karriärer såsom skola och idrott samt vara medvetna om
att ta ansvar för individens egen träning som utveckling (Larsen et al., 2013).
Ryba, Schinke och Tenenbaum (2010) framhäver vikten med kulturen inom ett
idrottspsykologiskt perspektiv, detta menas att de renodlade idrottspsykologiska perspektiven
och modellerna blir allt mer kombinerade med kulturella perspektiv. Exempelvis huruvida
individer skall förstå varandra och deras kulturella arv för att utvecklas (Ryba et al., 2010).
Johnston och Embrey (2000) studie på fotbollsspelare belyser hur viktigt det är för
ungdomarna att få support från familjen, vidare nämns det att detta kan varför den
ekonomiska situationen aldrig uppfattats som pressad. Något som ansågs hårt var den press
tränare satte på idrottaren och lagkamraterna, vilket var en av de mest pressade
miljöfaktorerna. Lagkamraterna är en betydande faktor för att individen skulle lyckas med
övergången, det visade sig att lagsammanhållningen uppfattades hög bland fotbollspelarna.
Det beskrivs att fotboll överlag är en social sport samt att det ges ett stort miljöstöd. Studien
påvisade att det är en stor standardavvikelse med avseende på miljötrycket, detta menas att en
faktor till den stora standardavvikelse kan beror på vilken klubb individen spelar för (Johnston
& Embrey, 2000).
Wylleman et al. (1999) samt Alfermann och Stambulova (2007) belyser idrottsmiljön som
en viktig resurs för att underlätta övergången från junior till senior, detta kan vara genom
positiva omgivningar såsom stöd från familj, vänner, tränare, klubb och idrottsförbund. Malett
och Hanrahan (2004) benämner att idrottare behöver en supportande miljö som innefattar
tränare, familj, föräldrar och kompisar. Bussman och Alfermann (1994) belyser att
idrottarens föräldrar antagligen har varit idrottare förut. En anledning till att ungdomarna
börjar med idrotten från början är för att föräldrarna har introducerat sporten för de. Vidare så
lägger föräldrarna mycket tid, pengar och emotionellt stöd samt är engagerade i barnens
framtida idrottskarriär. Vidare så är socialt stöd en viktig resurs för juniorerna under
övergången från junior till senior (Bussman & Alfermann, 1994). En anledning till att
ungdomar hoppar av är att de har ointresserade föräldrar som inte visar tillräckligt stöd
hemma (Hallstedt, 1997). Martindale, Collins och Abraham (2007) menar att unga idrottare
inte enbart kan lita på föräldrar och tränare, utan det handlar om att kunna ta ansvar för
träning samt dennes egen utveckling. En viktig del för att nå senioridrotten är att visa
engagemang för idrotten, självmedvetenhet och hårt arbete (Martindale et al., 2007). Båge och
Hormbricks (2005) belyser vikten med lagkamraternas stöd som en viktig resurs under
övergången från junior till senior, de menar att miljön individen är i kan underlätta idrottarens
utveckling. Vidare nämns det att tränare/ ledare som påvisar en god kapacitet samt driver ett
stöttande klimat för juniorera stimulerar en positiv idrottsmiljö.
Fahlström, Gerrevall, Glemne och Linnér (2015) menar att vägen från juniorspelare till
senior kan se ut på olika sätt, men vikten att få utvecklas i en bra miljö där både familjen,
förening och kompisar står bakom idrottaren, vidare framhålls det att det är viktigt att
föräldrarna innehar en god socioekonomisk status. Det har visats att elitidrottare kommer från
familjer som har en god ekonomisk ställning och en bra relation till den närmsta miljön
(Fahlström et al., 2015).
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Ekonomi
Elitidrottarnas behov för ett ekonomiskt stöd anses vara stort, Tucker och Collins (2012)
menar att goda ekonomiska förutsättningar skapar bra möjligheter för elitidrottarna att lyckas.
Vidare nämns det att elitframgångar beror på en samverkan mellan medfödda egenskaper och
träning, däremot är talangutveckling beroende av ett talangsystem som möjliggör samt stödjer
idrottaren på ett optimalt sett inom träning och utveckling. Tucker och Collins (2012) nämner
att det förekommer skillnader mellan olika idrotters förutsättningar men inte så pass mycket
att det skall vara någon betydande fördel ekonomiskt. Zejl, Du Bois-Raymond och Te Poel
(2001) belyser att idrottsutövarnas ekonomiska bakgrund påverkar möjligheten att delta inom
idrott som till exempel begär dyrare utrustning, längre resor och dyrare medlemsavgifter (Zejl
et al., 2001).
Motivering av studien
Forskare anser att det är ur intresse att se huruvida elitidrottares resa har sett ut i
övergången från junior till seniorspelare. Det betonas att övergången från junior till senior är
en kritisk tid i livet. Vidare sägs det att övergången är en av de svårast under en idrottares
karriär där cirka 41 procent av alla idrottare hoppar av (Henriksen, 2010; Trondman, 2005).
Stambulovas karriärövergångsmodell (1997, 2003) belyser att vid varje övergång använder
idrottaren övergångsresurser för att hantera de barriärer som ställs i samband med
övergången. Forskningen betonar att barriärer i övergången är en central del och det har visat
sig att det är svårt för juniorer att acklimatisera sig till miljön både på och utanför planen
(Stambulova, 1994). Vidare hävdas det att skador ses som en barriär under övergången, då
den anses som smärtsam och jobbig tid under idrottarens karriär (Stambulova 1997, 2003;
Bruner et al., 2008). Forskning har konstaterat att resurser under övergången kan vara socialt
stöd som avser både inom och utanför idrotten såsom familj, tränare samt lagkompisar
(Franck, 2009; Stambulova, 2007). Vidare så visas det att idrottare som klarat övergången har
haft ett driv och mål att komma långt inom sin idrott (Marlett & Hanranhan, 2002; Ojala et
al., 2006).
Övergången från junior till senior är ett ämne som empirisk forskning lagt mycket fokus
på, både historiskt sätt och i nutid (Stambulova 1997, 2003). Hollings (2014) anser att krav,
coping, barriärer och resurser bör undersökas i kontexter som inte fått så mycket
uppmärksamhet av tidigare forskning. Således är det ur intresse att se huruvida nuvarande
elitbandyspelare upplevde barriärer och resurser under övergången från junior till senior.
Föreliggande studie fokuserar på övergången från junior till senior med betoning på krav,
coping, barriärer och resurser inom bandy där det förekommer ytterst få studier.
Syfte
Syftet ur föreliggande studie är att med hjälp av semistrukturerade intervjuer studera
elitbandyspelares upplevelser av övergången mellan junior till senior med betoning på krav,
coping, barriärer och resurser.
Metod
Med utgångspunkt till föreliggande studies syfte applicerades Lundman och Hällgren
Graneheim (2008) kvalitativ innehållsanalys eftersom målet var att få djupgående information
om bandyspelarnas upplevelser i övergången från junior till senior. En kvalitativ
innehållsanalys ses som en relevant analysmetod eftersom fokus ligger på deltagarnas
upplevelser av en situation eller händelse (Graneheim & Lundman, 2004).
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Deltagarna
Deltagarna i föreliggande studie är fyra manliga elitbandyspelare från Sverige som har
under gånga säsongen spela i svenska landslaget, studien är baserat på bekvämlighetsurval.
Deltagarna rekryterades med hjälp av bandyförbundet. Kraven för att delta i studien är att
deltagarna har spelat i svenska seniorlandslaget under gångna säsongen. I studien deltog fyra
manliga elitbandyspelare mellan åldrarna 25-31 (M=29, SD= 2.34). Deltagarna i studien
började spela bandy mellan fem till elva år och de har varit aktiva bandyspelare i cirka 18-25
år (M=21.8, SD=2.86). De påbörjade övergången från junior till senior vid 15-16 års ålder då
de fick chansen att spela och träna i respektives seniorlag. De klubbar som deltagarna i
föreliggande studie genomförde övergången med spelade under denna period i de två högsta
ligorna nämligen elitserien och allsvenskan. Vidare så har några av deltagarna utövat fotboll
och hockey tills de var 14-16 år gamla.
Etik
Innan intervjuerna genomfördes informerades deltagarna om studiens syfte och de olika
forskningsetiska aspekterna. Deltagarna i studien fick ta del av informationen muntligt och
skriftligt (informationsbrev, se bilaga 1) innan de skrev under och accepterade informationen
(se bilaga 2), därefter påbörjades intervjuerna. Vetenskapsrådet (2012) hänvisar till de fyra
olika kraven inom de forskningsetiska aspekterna som är konfidentialitetskravet,
nyttjandekravet, samtyckeskravet och informationskravet. Vidare berättar vetenskapsrådet
(2012) om Konfidentialitetskravet som behandlar deltagarens rättigheter till att vara helt
anonym. Författaren valde att namnge deltagarna i föreliggande studie till deltagare 1-4 (D14). Nyttjandekravet ger deltagarna rätt att kontrollera och styra huruvida de vill att
informationen ska användas medan samtyckeskravet är beviset på att deltagarna samtycker till
medverkan samt att de har rätt att avbryta när de vill. Informationskravet är att deltagarna har
rätt till information om föreliggande studie (Vetenskaprådet, 2012; Fallby, Stambulova &
Johnson, 2004).
Intervjuguide
En semistrukturerad intervjuguide skapades och strukturerades med hjälp av handledare.
Teman framställdes utifrån föreliggande studiens bestämda syfte. Under genomgående
intervjuer gavs det utrymme för följdfrågor för att få större förståelse om hur deltagarna
upplevde övergången (Alvehus, 2013). Intervjuguiden är var uppdela i två delar, ena delen för
den första intervjun och den andra delen för resterande två intervjuer (se bilaga 3).
Uppföljningsintervjuer ger deltagarena en chans att klargöra eller utöka initiala tankarna och
svar på frågor (Mazerolle, Pitney, Casa & Pagnotta, 2011). Första intervjun behandlade
information rörande deltagarnas bakgrund samt om deras resa som bandyspelare. Intervju två
och tre innehöll resan från junior till senior samt resan från senior till landslaget. Första
intervjun var uppdelad på följande sett (1) Presentation om studien, etiken samt en bakgrund
av författaren, här kunde det författaren berätta bland annat om sin bandybakgrund, vad
författaren läser och har läst samt information om föreliggande studies syfte. (2)
Bakgrundsfrågor om intervjupersonen såsom ålder, yrke, ”När började du med bandy?” och
”Hur många år har du spelat bandy?”. (3) Resan från junior till senior, handlar om huruvida
deltagarens resa/övergång sett ut från junior till senior. Deltagaren fick här möjlighet att
berätta om övergången och författaren gav utrymme för eventuella följdfrågor. (4) Resan från
senior till landslaget, handlar om huruvida deltagarens resa/övergång sett ut från senior till
landslaget. Deltagaren fick här möjlighet att berätta om övergången och författaren gav
utrymme för eventuella följdfrågor. (5) Avslutning, där förekom det frågor berörande hur det
kändes för deltagaren och om personen ville tillägga något såsom ”Hur kändes intervjun?”
samt ”Har du några övriga frågor?”. Inför de två sista intervjuerna belyste författaren
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deltagaren om de forskningsetiska principerna samt fråga om det var okej att spela in. Dessa
intervjuer var uppdelat enligt följande (1) Resan, deltagarna berättar om resan/övergångarna,
exempelvis hur de hanterade vilka krav som ställdes. Här förekom frågor som ”Hur hanterade
du övergången?” och ”Vilka krav ställdes på dig i samband med övergången?”. (2) Resurser,
frågor om vilka resurser som förekom under resan såsom ”Vilka styrkor/ egenskaper hade du
som underlättade i övergången?” och ” Varför anser/ tror du de är viktiga?”. (3) Hinder, denna
del berörde potentiella hinder som förekom i övergången exempelvis ”Vilka potentiella
hinder/ barriärer kan förekomma under övergången?” och ”Vad tror du är svårast under
övergången?”. (4) Avslutning, frågades deltagarena om något ville tillägga något samt ”Hur
upplevde du intervjun?”.
Procedur
Författaren i föreliggande studie kontaktade en ansvarig på svenska bandyförbundet, där ett
samarbete utformades. Detta samarbete utformades genom att författaren frågade vad
bandyförbundet ville forska inom. Tillslut bestämdes det att forska inom övergången mellan
junior till senior, vars fokus låg på krav, coping, barriärer och resurser. Med hjälp av
bandyförbundet fick författaren i föreliggande studie kontaktinformation till landslagspelarna
utifrån ett bekvämlighetsurval. Datainsamlingen genomfördes enligt följande; Steg 1, ett
första sms skickades ut till sju bandyspelare i svenska landslaget. En av de svarade aldrig,
medan sex av de svarade medan och en av dem inte kunde delta eftersom personen var
bortrest. En av deltagarna påbörjade studien men en fick hoppa av på grund av brist på tid.
Steg 2, därefter genomfördes ett kortare samtal via telefon för att ge deltagarna mer
information om studien. I samband med telefonsamtalet bestämdes en tid för de första
intervjuerna. Steg 3, intervjuerna genomfördes via facetime eftersom distansen mellan
deltagarna och författaren ur föreliggande studie var lång, detta anser författaren som vagt.
Graneheim och Lundgren (2004) betonar att facetime intervjuer anses som negativt då
författaren inte har någon befintlig kontroll på miljön deltagarna befinner sig i. Vidare anser
Kvale och Brinkmann (2014) att denna intervjumetod förekommer i allt större utsträckning
eftersom möjligheter att få deltagare som bor geografiskt långt bort. Intervjuerna varierade
mellan 18 – 37 minuter. Steg 4, Deltagarna genomförde tre intervjuer med ett mellanrum på
cirka fem dagar.
Föreliggande studie och intervjuguiden baserades först på två övergångar, nämligen
övergången mellan junior och senior samt senior till landslaget. Men eftersom denna typ av
studie skulle bli för omfattande beslutades det att fokusera på övergången mellan junior till
senior. Detta gjordes efter analysering av intervjuerna. Författaren anser att detta är negativt
för resultatet ur föreliggande studie då alla deltagarna har klarat övergångerna och nått hela
vägen till landslaget. Detta gör det svårt att generalisera resultatet på bandyspelare som inte
nått lika långt som deltagarna.
Dataanalys
Föreliggande studies intervjuer är transkriberade ord för ord och analyserade
utifrån Lundman och Hällgren Graneheim (2008) kvalitativa innehållsanalys som fokuserar
på att tolka texter. Syfte ur föreliggande studie fokuserar på deltagarnas upplevda krav,
coping, barriärer och resurser under övergången mellan junior till senior. Graneheim och
Lundman (2004) framhäver att kvalitativ innehållsanalys betonar att verkligheten kan tolkas
samt ge en förståelse på individens subjektiva bedömning kring specifika upplevser och
situationer. Kopplat till analysen ur föreliggande studie ger detta de analyserade intervjuerna
en personlig vinkel angående deltagares upplevelser av krav, coping, barriärer och resurser
under övergången från junior till senior. Metoden appliceras på olika texter och tolkning
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genomför på olika nivåer. Samtliga intervjuer analyserade genom åtta steg, illusterat exempel
förekommer nedan (se figur 3).
Steg 1: Intervjuerna transkriberades noga av författaren samt att varje deltagare fick ett alias
exempelvis Deltagare 1 (D1).
Steg 2: Dokumentet med transkriberingarna lästes igenom noga från författaren som
reflekterade över informationen från deltagarna.
Steg 3: Domäner skapades utifrån intervjuguidens teman exempelvis krav, coping.
Steg 4: Informationen bearbetades ner till meningsenheter och sammanhängande innehåll
placerades i respektive domän.
Steg 5: Informationen kodenserades till mindre texter där det centrala innehållet förvarades
men gjorde det lättare att hantera.
Steg 6: Det relevanta av det kondenserade innehållet avskiljs från det irrelevanta och försågs
med koder för att behålla högre logik i innehållet.
Steg 7: Underkategorier utgjordes av flera koder exempelvis Ta tid på dig och Smarta val
utgjorde underkategorin Situationshantering.
Steg 8: Underkategorier skapade kategorier
Steg 9: Kategorierna skapade teman.
Meningsenheter
”Alltid haft höga
krav på mig
själv och alltid
haft ganska
mycket press på
mig sen gick det
väl ganska bra
dem första två
åren så jag
behövde inte
fundera så jätte
mycket var väl
min känsla.”

Kondenserade
Kod
meningsenheter
Alltid haft höga Höga krav på
krav på mig
sig själv och
själv och alltid
press
haft ganska
mycket press på
mig

Underkategori
Individuella krav

Kategori
Inre krav

Figur 3. Illusterat exempel på hur texterna kortartades ner och blev underkategorier samt kategorier.

Resultat
Deltagarna i föreliggande studie har betäckning D1-D4. Resultatet är baserat på de fyra
deltagarnas egna tankar och ord angående övergången från junior till senior med betoning på
krav, coping, barriärer och resurser. Deltagarna har genomfört lyckade övergångar från junior
till senior. Tre av fyra deltagare menar att deras övergång från junior till senior gick bra och
var lyckade på direkten. Medan den fjärde deltagaren var i behov av en intervention, men
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deltagaren menade på att han enbart behövde tid för att lyckas med övergången. Resultat
delen är uppdelad i fyra delar nämligen krav, coping, barriärer och resurser.
Resultat för upplevda krav i övergången från junior till senior
Här visas resultatet för domänen krav utifrån tema övergången från junior till
senior. Resultatet är uppdelat i två kategorier Inre krav och Yttre krav som är uppdelat i flera
underkategorier se figur 4.
Domäner
Underkategorier
Kategorier
Tema
Ansvar
Inre krav
Övergången från
Individuella krav
Krav
junior till senior
Krav från laget
Yttre krav
Prestation
Fysiska krav
Figur 4. Huvudsakliga krav under övergången från junior till senior.

Inre Krav.
Ansvar.
Ett krav under övergången var det ansvar deltagarna fick ta i samband med övergången, de
nämnde bland annat om ansvaret att vara på plats på varje träning. Vidare så berättades det
om ansvaret i både skola och bandy och hur det kunde krocka. En av deltagarna berättade
huruvida individen inte fått så bra betyg eftersom det största fokus var på bandyn. Något som
belystes var att deltagarna upplevde att det var tufft i början ” Sen var det tufft i början och det
var väl det man fick ta ett stort ansvar och axla ett stort ansvar på oss även fast vi var rätt så
unga” (D3).
Individuella krav.
Under övergången förekom det individuella krav i samband med deras karriärer, detta
handlar om de krav de haft på sig under övergången. Tre av fyra deltagare berättar huruvida
deras krav var högt satta och de trodde att de skulle klara av kraven bättre än de gjorde. D5
berättade om att det förekom högre förhoppningar att klara av det bättre, men att det kan ha
varit på grund av de höga kraven. D2 berättade vidare ”sådär har jag väl haft som krav att vara
på plats och vara liksom väldigt drivande och försöka vara bäst varje träning”.
Yttre krav.
Krav från laget.
Två av fyra deltagare upplevde att kravet från laget ökade markant under övergången.
Bland annat så berättade dem att det förekom en del krav i samband med att börja träna och
spela med ett seniorlag. Att jobba hårt under träning och matcher ansåg vara krav som
förekom. Vidare nämnde en av dessa två deltagare att det förekom andra krav om man jämför
mellan junior och seniorlag. Det nämndes hur styrelse, supportar, lagkamrater och tränare
ställer krav på dig som spelare.
Prestation.
En av deltagarna berättade hur viktigt det är att prestera och att det förekommer krav
från miljön att alltid prestera. Det nämndes att det gäller att ta en plats och prestera varje dag,
sedan så bör individen prestera på träning för att få spela matcher. Vidare så anses spelarna bli
bedömda hela tiden efter matcherna från miljön både inom och utanför sporten.
Fysiska krav.
Resultatet förklarar att ett krav under övergången från junior till senior är fysiken där
det är en markant skillnad mellan junior till seniorspelare speciellt när det kommer till fysiska
faktorer under träning och match. Deltagarna ur föreliggande studie menar att något av det
tuffaste i övergången från junior till senior var fysiken samt tempot under träning och
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matcher. D4 nämner ”även träningsmängden blev ju hårdare och tuffare. Så det var ett stort
steg så, det smällde lite mer på träningar”. D3 stödjer detta genom att belysa ”smäller ju lite
mer och det är ju alla har ju varit med lite längre och det går lite fortare i alla situationer. /…/
men det handlar mest om att klara det fysiska”.
Resultat för upplevd coping i övergången från junior till senior
Här visas resultatet för domänen coping utifrån tema övergången från junior till
Senior. Resultatet är uppdelat i två kategorier Karriärval och Personliga egenskaper som är
uppdelat i flera underkategorier se figur 5.
Domäner
Underkategorier
Kategorier
Tema
Situationshantering
Karriärval
Övergången från
Coping
junior till senior
Målmedvetenhet
Personliga
Presshantering

egenskaper

Figur 5. Huvudsaklig coping under övergången från junior till senior.

Karriärval.
Situationshantering.
Något som alla deltagarna beskrev var hur de copade med specifika situationer under
övergången. Det nämndes bland annat hur de hanterade pressen från allt runt omkring såsom
supporters och till vad klubben krävde. Vidare belystes det huruvida de hanterade valen de
hade framför sig. D1 berättar om hur han väntade ytterligare ett år i allsvenskan innan han tog
klivet upp till elitserien något som belystes ”ta god tid på sig, mer så man ska inte stressa fram
någonting, man behöver inte ja komma fram och vara grymt bra när man är 15/16 år kliva upp
direkt till topplag i elitserien utan ta det lite steg för steg” (D1). D2 berättar om hur han valde
att spela med allsvenska samarbetsklubben till hans nya elitserieklubb första året på
gymnasiet. Detta för att han inte skulle få någon speltid i elitserielaget men fick det i
allsvenskalaget. Vidare belyste deltagaren att spela i allsvenska laget istället för att sitta på
bänken i elitserien. D2 är fortfarande väldigt nöjd med detta val och menar att man bör spela
så mycket som möjligt i den åldern. Vidare så nämnde D2 hur han fick proffserbjudande att
åka till Ryssland, men tackade nej för deltagaren kände sig inte redo.
Personliga egenskaper.
Målmedvetenhet.
Det har alltid funnits ett driv och en målmedvetenhet som har tagit deltagarna dit de har
kommit idag. Exempelvis så berättade D2 att han alltid har haft ett driv att träna så mycket
som möjligt, deltagaren brukar vanligtvis inte nöja sig med att komma på seniorträningen utan
han vill även vara bäst på träningen. Vidare så nämner D3 ”jag var väl alltid ganska
målmedveten, det var A-lagsbandy det handla om” och:
”Men det var ju, jag har ju alltid varit så seriös, så det har aldrig varit några bekymmer så,
missa en träning det har ju inte funnits även fast man var junior. Det är ju inte acceptabelt
från att du börja spela seniorbandy men det har ju aldrig varit några problem då man varit
så målmedveten själv” (D3).
D1 berättar att han aldrig nöjt sig och haft ett driv om att få spela landslaget samtidigt som
D2 berättade om hur han aldrig nöjde sig med att bara träna med a-laget utan deltagaren ville
spela.
Presshantering.
Flera av deltagarna berättar huruvida de klarade av pressen under hela övergången, bland
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annat berättades det om hantering från supporters, klubben och allt det andra när individerna
spelar i högsta ligan.
Resultat för upplevda barriärer i övergången från junior till senior
Här visas resultatet för domänen barriärer utifrån tema övergången från junior till
senior. Resultatet är uppdelat i två kategorier Fysiska hinder och Miljö kontext som är
uppdelat i flera underkategorier se figur 6.
Domäner
Underkategorier
Kategorier
Tema
Skador
Barriärer
Fysiska hinder
Övergången från
Konkurrens
junior till senior
Speltempo
Socialt
Miljö kontext
Figur 6. Huvudsakliga barriärer under övergången från junior till senior.

Fysiska hinder.
Skador.
Ett problem som det flesta bandyspelarna nämnde vid övergången är skador, alla har inte
råka ut för skador men de är beredda på att hålla med om att skador är en barriär som göra att
idrottare inte klarar övergången. D2 nämner ” Att du får skador, i fel tidpunkt känner jag inte
är särskilt bra” medan D3 berättar om sin tid som skada då han tog ett kliv tillbaks efter ett
lyckat första år i a-laget. Vidare så nämner D3 att denna skada var den tyngsta motgången i
sin karriär medan D1 sa ” Jag fick ju en plats direkt i själva laget. /…/ efter halva säsongen
bröt jag handleden. Då var det, det är klart det var lite jobbig /…/ det var ju inte en bra period
och skada sig”. D4 berättade att han skadade sig under sin första säsong som seniorspelare
och nämnde ” var lite feg när man kom tillbaka, man var lite rädd sådär”.
Konkurrens.
Konkurrensen beskrivs som en faktor som kan vara en barriär vars utgång påverkar
övergången. Alla deltagare belyste hur stor skillnad det var på konkurrensen. Vid steget upp
till seniorlaget har de flesta av deltagarna oftast fått sitta på bänken som junioravbytare under
deras första säsong. D4 nämnde hur han kunde göra tre mål under juniormatch men sen när
det gällde seniorbandy och a-laget var det inte säkert att man ens gjorde mål på träningar.
Vidare så belyste D2 att den största konkurrens kom precis under a-laget och de som han
krigade med om att ta en a-lagsplats. D1 berättade om sin flytt till elitserielaget och
ovissheten att inte veta om deltagaren räckte till eller inte:
”Men nu vart det på riktigt, /…/ amen vara hemma, den tryggheten utan nu var det på
riktigt. Utan nu skulle jag iväg på riktigt och göra det här och lyckas, jag ville inte komma
tillbaks igen och inte lyckats. Det var väl det som var lite svårt ifall amen veta ifall man
inte skulle misslyckas”.
En annan faktor som kan påverka övergången är att inte få den speltid som ungdomarna
behöver när de tar klivet upp, något som tre av fyra deltagare stödjer, då de belyser hur viktigt
det är att få spela. Där D2 sa ”Ja, jaså att du inte får spela, det är ju ändå ett stort hinder ändå
som kan sätta sig i huvudet om du inte får spela”.
Speltempo.
Majoriteten av deltagaren ansåg att det var en klar skillnad i tempot under träning och
match när juniorbandy och seniorbandy jämförs, vilket de ansåg vara en barriär. Bland annat
menade hälften av deltagarna att träningarna var både hårdare och tuffare. D4 nämnde
”träningsmängden blev ju hårdare och tuffare”. Vidare belyste deltagarna den markanta
skillnaden i tempo, där de menade att det var en stor omställning och allt gick snabbare samt
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smällde mer i alla situationer. D4 belyste skillnaden mellan tempot ” i ett ungdomslag kanske
du kunde göra tre mål en match. I ett a-lag gjorde du ett mål på träning ibland så det var ju,
det är klart att det blir en stor omställning”.
Miljö kontext.
Socialt.
En aspekt som ansågs vara en barriär under övergången var det sociala i seniorlaget, då
deltagarna inte vara vana med vuxenmiljön. Detta kan bero på att de var i åldrarna 15-16 år
när de påbörjade övergången. D2 nämner ”man står ju inte med öppna armar, ändå fast man
säger att alla står med öppna hela tiden och vill bjuda in en liksom så man tar ju ändå någons
plats i slutändan”. D4 menar att det är svårt då individen har spelat med samma spelare i
juniorlaget sedan 10års ålder, för att ta klivet upp och knappt inte träna eller spela något med
sina kompis från juniorlaget. Något annat som skulle påverka övergången är om individen
hamnar i rätt miljö, flera deltagare belyser vikten med att vara i rätt klubb under övergången
för att lyckas. D1 berättar hur viktigt det är att hamna i rätt miljö då han menar att det alltid
finns en risk att hamna i fel lag. I intervjun förekom ett exempel då han var på väg till en
klubb som låg i elitserien då men finns knappt numera. Kompisar, flickvänner och familj kan
vara en barriär vid klivet. D1 berättar om det inte hade funkat med flickvännen, hade det blivit
jobbigt under den tiden. D2 belyser hur tufft det var att vara runt 18 år och satsa fullt ut på
bandy i ett seniorlag där ett annat ansvar förekom. D2 menar att kompisar var ute och ville
festa under helger samt även ut och resa, medan deltagaren var hemma för att han skulle träna
på morgonen. Något som D2 belyste:
”Det är ju liksom många gånger man fått välja kan jag tycka, ska man åka med kompisar
liksom amen på utlandsresor liksom och festa och sola och bada. Eller ska man vara
hemma och träna liksom och sådär. /…/ Man var ju liksom den tråkiga för man inte ville
dra och festa fredag, lördag och istället så tränade man fredag, lördag och söndag så då
också liksom”.
Resultat för upplevda resurser i övergången från junior till senior
Här visas resultatet för domänen resurser utifrån tema övergången från junior till
Senior. Resultatet är uppdelat i två kategorier Externa resurser och Interna resurser som är
uppdelat i flera underkategorier se figur 7.
Domäner
Underkategorier
Kategorier
Tema
Stöd från förening
Externa resurser
Resurser
Övergången från
Familjestöd
junior till senior
Skridskoåkning
Interna resurser
Mentala resurser
Figur 7. Huvudsakliga resurser under övergången från junior till senior.

Externa resurser.
Stöd från förening.
De flesta deltagarna har på ett eller annat sett beskrivit att de har upplevt
lagsammanhållning under hela deras tid i samband med övergången. Det beskrivdes både
innan och under övergången att lagsammanhållning har varit en bidragande resurs till en
lyckad övergång. Innan övergången påbörjades menade de flesta deltagarna att de hade en
målmedveten och driven grupp. D3 belyser att hans juniorlag innan övergången var
målmedvetna samt framgångsrika, där de hela tiden hade ett driv att bli bättre och gå framåt.
Något D3 beskrev som ”det var ju som en seniorverksamhet i juniorlaget”. D1 belyser också
hur framgångsrik deltagens årskull var samt att de hängde ihop jämnt och tränade stenhårt.
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Vidare så berättar D1 ”Ja jo men det var, vi träffas än, vi är väl nio stycken tror jag som
träffas en gång per år nu och har det väldigt kul tillsammans”. Ett företroende från tränare och
spelare har funnits enligt några av deltagarna, både under juniorlagen men även i seniorlagen.
D3 belyst att vid övergången visade både spelare och tränare ett förtroende till de junior som
tog klivit upp till seniorlaget. D4 belyste att kompisens pappa som var tränare fick honom att
börja med bandyn. ”Nämen jag hade väl min ungdomstränare som egentligen gjorde så att jag
började, det var en av mina bättre kompisars farsa som var med och har väl egentligen tagit
med mig på alla träningar och har varit ett bra stöd.” (D4).
Vidare så nämns det att lagkamraterna i seniorlaget när spelarna kom upp så hade de
möjligheten att spela och träna med de bästa bandyspelarna i Sverige vilket ska hjälpt mycket
under övergången. D1 beskriver hur det sa klick när deltagaren kom till elitserielaget, de tre
som spelade funkade väldigt bra tillsammans. D2 berättar vidare om hur det var att träna och
spela med spelare som är bland de bästa i Sverige. Det beskrevs att individen fick mycket
hjälp vid träning samt när deltagaren tog klivet upp fanns det flera resurser och kunskaper från
spelare som varit med förr. Det var som tiden bara flöt på och deltagaren behövde bara hålla
tiderna för att förutsättningarna för att utvecklas fanns där hela tiden. De flesta av deltagarna
har fått sparrats med de bästa spelarna i Sverige och världen.
Familjestöd.
Alla deltagarna ur föreliggande studie menar att föräldrarna har varit stöttande på ett
eller annat sett under övergången från junior till senior. Något som deltagrana ansett viktigt
för att lyckas. D2 och D3 belyste att det alltid förekommit stöd från föräldrarna när det
behövts. D4 berättar om hur föräldrarna och deltagarens bröder har stöttat honom under
övergången. D1 berättar vidare om sin pappa som har varit med i de flesta ungdomslagen
under juniortiden samt även” det e ju klart släkten i alla fall, det e ju amen min farfar /…/ och
de bor precis bredvid bandyplan”. Enligt D1 har flertalet nätter spenderats hos farmor och
farfar så han ska kunnat spela bandy innan och efter skolan. D2 nämner även att föräldrarna
har varit väldigt intresserade av deltagarens bandy:
”Ja, nämen jag har alltid haft full stöttning utav de, de har nästan alltid varit på varje match
både juniorena och de var ju definitivt på varje match tills jag fyllde 25år och då var de på
nästan varje bortamatch och hemmamatch och sådär. Så det är väl ändå en form av
stöttning sådär att man vet att de alltid varit på plats och att man har kunnat prata med de
efteråt”.
Interna resurser.
Skridskoåkning.
Deltagarna menar på att de haft olika egenskaper som hjälp dem under övergången detta är
bland annat skottet, bra speluppfattning, teknik och skridskoåkning. Skridskoåkningen är den
mest återkommande egenskapen som hjälp deltagarna under övergången. Majoriteten av
deltagarna har varit duktiga på skridskorna under övergången. Två av fyra deltagare berätta
hur de har haft lätt för skridskoåkning och varit snabbare än de flesta juniorerna i samma
åldrar. D2 nämnde huruvida individen var skridskostark och bra på att göra hans motståndare
medan D3 Berättade att det var framförallt fysisken och skridskoåkningen som hjälpt under
övergången. Vidare så nämnde en av deltagarna utövat en annan sport vid sidan om bandy.
Denna sport ska hjälpt deltagren att få in många kvalitéer som hjälper till i bandy såsom
klubbhantering.
Mentala resurser.
Enligt tre av fyra deltagare anses självförtroende som en viktig resurs för att klara
övergången. D2 berättar om hur viktig självförtroende är för att lyckas, deltagaren nämnde
bland annat att det tar tid att bygga upp sitt självförtroende men det kan ta 10 minuter att få
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det förstört igen. Vidare nämnde D1 ”Tron på mig själv hela tiden”, D3 stärker
självförtroende och berättade:
”Självförtroende framförallt, det är väl egentligen bara det de handlar om tycker jag,
indirekt har jag väl vetat om att jag har kvalitéerna som krävs men det gäller ju att få ut,
framför allt som forward är det väl väldigt viktigt med självförtroende och sätta dit lite
kassar och sådär så att, det är väl det främst. Tro på sig själv”.
Diskussion
Förliggande studies syfte var att studera elitbandyspelares upplevelser av övergången från
junior till senior med betoning på krav, coping, barriärer och resurser. Resultatet visade att det
förekom både inre och yttre krav i samband med övergången såsom individuella krav och
krav från laget. Miljön som deltagarna befann sig i under övergången hade en stor påverkan
genom olika barriärer och resurser. Dessa barriärer och resurser yttrade sig både inom
idrottskontexten men även utanför. Deltagarna var överens om att skador var en barriär som
ansåg kunna göra övergången misslyckad. Vidare betonades det att mentala resurser och
deltagarnas kvalitéer såsom skriskoåkningen sågs som resurser. Under övergången har
deltagarna copat bra med diverse krav och hinder, detta med hjälp av deras
situationshantering men även personliga egenskaper såsom målmedvetenhet. Förliggande
studies resultat diskuteras utifrån teoretiskt ramverk och tidigare forskning i respektive domän
Krav, Coping, Barriärer samt Resurser.
Krav
Under varje övergång förekommer en rad specifika krav (utmaningar) som skapar en
utvecklingskonflikt mellan var idrottarens är mot var idrottare borde eller vill vara
(Stambulova, 1997, 2003). Resultatet i föreliggande studie har visat på likheter mellan
modellen och resultatet. Det förekommer olika typer av krav som individen har under
övergången. Dessa specifika krav kan se olika ut för olika personer. Johnston och Embrey
(2000) betonar faktorer som påverkar ungdomarna negativt. Faktorer som typ av träning,
uppfattning, vad det är att elitspelare i sin idrott, förväntningar från ledare/ tränare samt
betoningen att vinna. När deltagarna tog klivit upp förekom ett tydligt krav från laget som
ville att de skulle prestera på träningar/ matcher. Det var inte som det hade varit i juniorlag.
Under träningar med seniorlaget nämnde deltagarna vikten med att prestera på varje träning,
match och hela tiden bli bedömd. Författaren i föreliggande studie påpekar att en anledning
till de höga kraven som idrottarna sätter kan bero på att de inte förstår skillnaden mellan att
spela med juniorer kontra seniorer. Exempelvis att deltagarna inte uppfattade hur det är att
vara elitidrottare i sin idrott (Johnston & Embrey, 2000).
Henriksens modell (2010) talangutvecklings miljö betonar att det förekommer olika
områden dels inom samt utanför idrottskontexten. När det kommer till kraven ur föreliggande
studie visar det på att kraven kommer mestadels från föreningen. En anledning till att de fått
dessa krav på sig var för att de spelade i elitföreningar under övergången. Vidare nämns inte
några specifika krav utanför idrottskontexten detta eftersom deltagarna uppfattat sinaföräldrar
som väldigt stort support och stöd. Detta behöver inte vara fallet till alla då föräldrar kan sätta
höga krav på sina barn i ung ålder (Fahlström et al., 2015). Macromiljön framhäver bland
annat generell sportkultur och ungdomskultur kring föreningen (Henriksen, 2010). Deltagarna
ur föreliggande studie kommer från lag som var framgångsrika när deltagarna genomförde
övergången. Detta kan vara en anledning till att det tillkommer krav när individerna tar klivet
upp och börjar spela med seniorlaget. En av deltagarna berättade specifikt om de krav som
förekom från spelare, tränare, publik och styrelse. Det är många krav faktorer som kan spela
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roll kring ungdomarnas utvecklingar inom idrotten, föreliggande studies största krave
förekom inom förening och seniorlaget.
Det förekommer likheter mellan Alferman och Stambulova (2007) och resultatet ur
föreliggande studie. Det beskrivs att de krav som ställs på idrottare i samband med
övergången kan relateras till övningar, konkurrens i laget, kommunikation och livstilen.
Något som deltagarna i studien nämnde är att konkurrens var helt annorlunda jämfört med
juniorlag, men även att det var ett annat tempo på träningar och matcher. Anpassningen till
seniorlaget har visats som ett krav i samband med övergången vilket deltagarna diskuterat
under intervjuerna och belyser de krav som anses förekomma (Alfeman & Stambulova,
2007). Vidare beskriver Stambulova (1994) om svårigheterna att balasera livet och hitta ett
sett att klara av eller omorganisera livsstilen, individen bör hitta sin egen väg i sporten samt
hantera trycket under viktiga matcher. Kopplat till resultatet så nämns det att deltagarna
känner en press att kunna prestera dag ut och dag in. Detta kan ses utifrån olika vinklar,
bandyn är en liten sport och när ungdomarna tar klivet till de högsta ligorna så kanske de tar
klivet för tidigt. Deltagarna ansåg att det var vanligt för duktiga juniorer att påbörja
övergången mellan 15-16 år, då konkurrens inte är lika stor som i fotboll exempelvis som en
av deltagrana nämnde. Detta kan påvisas att dem inte är redo för det ansvaret att kunna
prestera under träning och match. Vilket kan diskutera att det förekommer svårigheter för
deltagarna när de påbörja övergången så tidigt (Stambulova, 1994).
Vidare i Ojala et al. (2006) studie på skidåkare som upplevde en sämre motivation vid
övergången, då de kände press att prestera i träning samt tävling. Gällande träning och
mängden av träning så belyste föreliggande studie att deltagarna tyckte det var tufft att
acklimatisera sig till de nya träningarna då de smällde en del och tempot var betydligt högre.
Detta var en barriär då idrottarna inte är beredd på den skillnad som är, något som en
deltagare diskuterade gällande att personen hade velat veta vad som krävdes. Huruvida deras
motivation påverkades av den skillnaden i träningsmängd och tuffhet nämns inte, då spelarna
aldrig uppfattat en motivationsbrist. Däremot ansåg deltagare att det var veckor de inte var
lika motiverade som andra.
Sammanfattningsvis så ligger resultatet ur förliggande studie i linje med vad som ansetts
som krav i andra sporter under övergången mellan junior till senior. Vidare så bekräftar
karriärövergångsmodellen att de krav som förekommer ser olika men de viktiga är att
ungdomar har tillräckligt med övergångsresurser för att klara dessa krav och barriärer som sett
i samband med övergången. Gällande Henriksens modell (2010) förekommer framförallt krav
från idrottsdomänen och macronivån men även från tränare, spelare och styrelse.
Coping
Stambulova (1997, 2003) belyser att en effektiv övergång beror på hur effektiv coping blir.
Copingen är beroende av balansen mellan övergångsresurser och hinder. Deltagare som
klarade övergången på direkten anses haft en effektiv coping utan större motgångar. De har
haft en bra balans mellan de resurser som krävdes för att klara övergången och de hinder som
kan påverka vilket har belyst en bra coping. En av deltagarna misslyckades först med sin
övergång och var i behov av en intervention. Stambulova (1997, 2003) nämner att en
övergång som blir misslyckad är en krisövergång, denna krisövergång kan bli lyckad med
hjälp av en intervention. Denna intervention kan se annorlunda ut, men det som sker är att
idrottaren upplever att övergången blir fördröjd (Stambulova, 1997, 2003). Deltagaren som
först misslyckades med övergången upplevde att allt som krävdes var tid att anpassa sig, så
det var ingen större process som beskrivs i karriärövergångsmodell (Stambulova, 1997, 2003).
Detta kan bero på olika saker, individen kan ha fått hjälp, men det var inget specifikt som
framkom och aldrig uppfattades av deltagaren. Alferman och Stambulova (2007) nämner för
att bli en framgångsrik idrottare bör individen klara alla de krav som ställs på hen. Eftersom
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deltagarna i föreliggande studie har under säsongen spelat i svenska landslaget anses de
lyckats med de flesta krav som ställts på dem. Deltagarna ur förliggande studie belyser att de
har klarat alla de krav med hjälp av deras coping och framför allt den målmedvetenhet dem
har haft under hela deras karriär. Vidare så nämnde dem att de har hanterat vissa situationer
och press bra under övergången. Detta försäkras i Alferman och Stambulova (2007) som
belyser att de krav som ställs i samband med övergången behöver idrottarna klara av att
hantera med hjälp av resurserna.
Henriksens modell (2010) påpekar att omgivningen har en påverkan på ungdomar under
utvecklingsåren. Resultatet ur föreliggande studie benämner att copingen framförallt skedde
av individen själv, däremot så behövde en deltagare hjälp för att klara av övergången, då bör
denna deltagare fått hjälp med coping. Vidare anses det inte förekomma någon coping hjälp
från förening, däremot kan det vara så att det förekommer pusselbitar från modellen som gett
dem personliga egenskaper och den situationshantering de haft under övergången. Däremot
har några av deltagarna berätta om huruvida deras ungdomslag har haft en stor
målmedvetenhet. Detta kan vara en anledning till att de själva haft en målmedvetenhet under
övergången. Vidare så kan de fått hjälp från föreningarna under övergången som kan ha
fungerat som rådgivare vid exempelvis situationshantering samt presshantering. Dock är det
inget specifikt som nämns utav deltagarna. Författaren ur föreliggande studie har framförallt
uppmärksammat stödet ur föreningen samt utanför föreningen som en resurs, däremot anser
författaren att det förekommer ”coping” från den sociala miljön men inget som nämns av
deltagarna.
Soberlak och Côté (2003) påpekar att mängden avsiktlig övning (strukturerad träning)
hjälper individen att nå sina mål samt förbättrar prestandan. Något som alla deltagarna ur
studien har genomfört är en bra träning för att kunna nå toppen och klara av övergången.
Deltagarna berättade bland annat att deras juniorlag var målmedvetna och hade ett driv att bli
bättre. Deltagarna anses applicerat avsiktlig övning under övergången. En studie av Soberlak
och Côté (2003) granskade utvecklingen i åldrarna 6 – 20 år på elithockeyspelare. Det visade
sig att avsiktligt spel som handlar om att träningen för unga ska vara mer lekfull och
deltagarstyrd anses viktig för att öka inre motivationen hos ungdomarna. I föreliggande studie
belyser inte deltagarna något konkret till att detta var viktigt men resultatet visade sig att
deltagarna påvisade en stark motivation och driv som ungdomspelare. Deltagarna belyste
huruvida de har haft driv som juniorer och har hamnat i juniorlag där flera har varit drivna.
Detta skulle vara en anledning till att idrottarna har haft en stor motivation till bandyn men det
är inte konkret som anser att detta skulle vara en aspekt.
Ojala et al. (2006) belyser att målsättningen är en viktig aspekt under övergången, detta ska
hjälpt skidåkarna att behålla motivationen under övergången. Marlett och Hanrahan (2002)
studie på friidrottare belyser att idrottarna ska haft ett driv att nå sina personliga mål och
prestationer. Gällande resultatet ur föreliggande studie anses deltagarna haft ett driv och en
målmedvetenhet som har tagit de långt i respektives karriär. Det nämns bland annat att
deltagarna inte nöjde sig med att bara komma upp till seniorlaget utan de har velat komma så
långt som möjligt. Det förekommer likheter med överliggande studier eftersom de både menar
att målsättningen och drivet som har förekommit ses som sett att hantera övergången, något
som betonades av deltagarna i föreliggande studie. Däremot förekom inte specifika
målsättningar som nämns i Ojala et al. (2006) och Marlett samt Hanrahan (2002). Deltagarna
har påpekat att de har haft mål att bli så bra som möjligt men det är framförallt drivet som
sticker ut hos deltagarna. Båge och Hormbricks (2005) som genomförde en studie på
kvinnliga fotbollspelare i övergången från junior till senior vars resultat betonar att deltagarna
trodde på sin kapacitet, hade starka målsättningar samt en tro på att lyckas i den högsta
internationella nivån.
Sammanfattningsvis så belyser studien att den coping som förekom hos deltagarna var
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framförallt den mentala styrkan hos deltagarna. Detta kan vara en anledning till att de
egentligen inte uppfattade några stora interna aspekter. Detta ses som unik men även olikt ut,
det är svårt att generalisera resultatet eftersom alla har haft så lyckade karriärer. Mentala
stryka ses som unik och har inte diskuterats så mycket i övrig forskning, något som författaren
skulle anse som unik för bandy kontexten.
Barriärer
Stambulovas karriärövergångsmodell (1997, 2003) belyser de interna respektive externa
barriärer som förekommer i en övergång. De interna berör exempelvis låg självkänsla, inre
konflikter och låg motivation medan externa faktorerna handlar om skador, ekonomisa
svårigheter eller problem med miljön såsom brist på socialt stöd (Stambulova, 1997, 2003).
Kopplat till resultatet i föreliggande studie förekommer det likheter mellan modellen och
resultatet. I föreliggande studie förekom inga konkreta interna barriärer, däremot nämnde de
flesta deltagarna att de har någon gång under övergången känt en sämre motivation
exempelvis på grund av spelbristen. Det visas att det förekommer likheter mellan
karriärövergångsmodellen och resultatet ur föreliggande studie, där det visats att deltagarna
upplevt intern barriär under övergången. Vidare uppmärksammar Stambulova (1997, 2003)
huruvida externa barriärerna berör idrottarens uppfattning av övergången. Det påvisades att
externa barriärer som förekom var skador, konkurrens och speltempo. Deltagarna upplevde
konkurrensen på en helt annan nivå än vad de gjort under deras tid som juniorspelare, det
nämndes huruvida en deltagare kunde göra flertalet mål under matcher som juniorspelare men
knappt något som seniorspelare. Detta visar på att deltagarna har upplevt externa barriärer
under övergången från junior till senior. Det har förekommit olika vinklar kring vad de
externa och interna barriärerna har innehållit men det har påvisats gemensamma nämnare i de
olika barriärerna. Detta tyder på att Stambulova karriärövergångsmodell (1997, 2003) har en
central roll i övergången och är utformad att passa idrottskarriärer.
Henriksen (2010) belyser att i talangutvecklings miljöer förekommer områden som avser
icke- idrottare och områden som avser idrottare. Området icke-idrottare handlar om relationen
som förekommer utanför idrotten såsom yrke, familj och utbildning (Henriksen, 2010).
Kopplat till resultatet i föreliggande studie så förekom faktorer utanför idrotten som både
kunde vara resurser och barriärer. Deltagarna belyste att en barriär hade kunnat vara
deltagarens flickvän och kompisar utanför idrotten. Kopplingar förekommer mellan
Henriksen (2010) och föreliggande studies resultat då båda belyser miljön icke idrottare som
en potentiell barriär. När det kommer till macronivån som innehåller miljön som involverar
flertalet komponenter som media, förbund, utbildningssystem och landslag
(Bronfenbrenwner, 1979). Kopplat till resultatet i föreliggande studie så förekom inte mycket
faktorer från macronivån. Däremot belyste en av deltagarna hur personen inte kom med i
några ungdomslandslag vilket anses har varit en faktor som kunde ses som en barriär, då
ovissheten att ta flytten till ett elitserielag var stor eftersom individen aldrig hade kunnat mäta
sig i ungdomslandslag. Detta ses som en ovisshet för eventuella idrottare som tar klivet upp
bland de bästa spelarna i Sverige då de aldrig spelat i ungdomslandslag och behandlar
området macronivå. När det kommer till de barriärer som förekommer i resultatet kopplat till
Henriksens (2010) modell idrottarens talangutvecklings miljö så diskuteras likheter som
hänvisar till att miljön utanför idrotten påverkar idrottarna. Vidare konstateras skillnader då
föreliggande studies resultat inte har påverkats av exempelvis media och förbund, en
anledning till detta skulle kunna vara att bandyn är en liten sport och inte förekommer så
mycket på media. Däremot bör en närmare relation förekomma till förbund, vilket har
påpekats då när deltagarna har nått landslaget.
Stambulova (1994)som beskrivit svårigheter att balansera livet och hitta sin väg som
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idrottare i sin sport. Vidare diskuteras det att konkurrens ses som en infallsvinkel att tänka på
vid övergången där deltagarna belyst att det var vanligt för duktiga juniorer att påbörja
övergången mellan 15-16 år, då konkurrens inte är lika stor som i fotboll exempelvis som en
av deltagrana nämnde. Detta kan påvisas att dem inte är redo för detta ansvar att prestera.
Som kan diskutera att det förekommer svårigheter för deltagarna när de påbörja övergången
så tidigt (Stambulova, 1994). Stambulova (1994) uppmärksammar att det förekommer
svårigheter att hantera problem såsom lagkamrater, tränare och domare. Koppla till
föreliggande studie berättades det att det var svårt att ta en plats socialt eftersom det flesta
spelare var flera år äldre. Deltagarna berättade bland annat att spelarna inte står med öppna
armar, ändå fast alla påstår att de står med öppna armar och vill bjuda junioren i laget, men
junioren tar någons plats i slutändan. Detta kan tyda på att det är svårt att acklimatisera sig till
vuxenlivet, vilket således stärks av Stambulova (1994). Vidare belyser deltagarna att vara i
”rätt” miljö är viktigt eftersom en risk att hamna i ett lag som inte passar individen alltid
förekommer. Detta kan beröra faktorer såsom att individerna inte trivs med exempelvis
lagkompsiarna eller tränarna. Ojala et al. (2006) nämnde att en annan del som krävs av
skidåkarna under övergången är konkurrensen, mentala biten och socialt. När det kommer till
konkurrensen belyser föreliggande studie att konkurrensen ses som en barriär. Alla deltagarna
i föreliggande studie menar att det är en stor skillnad på konkurrens, när deltagarna har
påbörjat steget har de flesta fått sitta på bänken som junioravbytare under första säsongen. Det
är visat att när idrottarna påbörjar övergången i respektive sport blir det tuffare för idrottarna
med på grund av konkurrensen vilket också betonats i forskning (Stambulova, 1997, 2003;
Ojala et al., 2006). Vidare berättar Ojala et al. (2006) om hur de kände att de tappade
motivationen då de inte var lika bra på seniortävlingar som de var på juniortävlingar. Detta för
att det var en stor skillnad på kvalité. Resultatet ur föreliggande studie tar upp paralleller då
speltempo ses som en barriär, detta för att det kan vara svårt som junior att anpassa sig till
senior tempot oavsett sport.
Wyleman (2002) belyste att det kan förekomma normativa (förväntad) och icke-normativa
(oförväntad) övergång. Dessa kan vara allt från skador vid fel tillfälle till övergången från
junior till senior. Två av fyra deltagare fick uppleva en icke normativ övergång som
påverkade den normativa övergången. Resultatet i föreliggande studie framhäver att skador
har haft en påverkan på deltagarnas övergångar. En av deltagarna berätta om hur individen
skadade sig under övergången och var borta en tid. När deltagaren var tillbaks upplevde
personen en rädsla till att gå in i duellerna. Det var även denna deltagare vars övergång blev
misslyckad och fördröjd. Utifrån resultatet i föreliggande studie så betonar det att deltagarna
har haft både normativa och icke-normativa övergångar, något som anses normalt (Wylleman,
2002). Bruner et al. (2008) menar att skador under övergången kan påverka idrottarna negativt
och att skador ses som en barriär. Det nämns att skador anknyts till smärtor eller kampen att
återvända till träning. Vilket inte ses som en trevlig upplevelse, detta för att det är svårt att
hitta självförtroende eller motivation för att komma tillbaks (Bruner et al., 2008). Resultatet
menar att de flesta deltagarna har nämnt att de ser skador som en barriär vid övergången. Alla
har inte råkat ut för skador men de håller med om att det ses som en barriär som kan göra att
idrottaren inte klarar av övergången. Deltagare ur föreliggande studie som råkat ut för skada
beskriver det värsta tiden i personens karriär. Skador generellt ändrar utgången kring
övergång mellan junior till senior och kan göra så att det blir en misslyckad övergång.
Däremot så är skadeperioden tuff och det dras likheter mellan respektive studie, bland annat
så belyser båda att de tar tid att komma tillbaks efter skada och att det är en ovisshet efter
skadan. Resultatet i föreliggande studie anses vara i linje med Bruner et al. (2006) då
deltagarna menat på att det är en jobbig tid och påverkar övergången utgång.
Riksidrottsförbundet (2005) anser att en anledning till att idrottare slutar vid övergången är
brist på intresse till sporten alternativt att andra intressen går före. Detta är inget som har varit
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några problem för deltagarna i föreliggande studie, det kan bero på att alla lyckades med
övergången från junior till senior och har kommit långt som bandyspelare.
Johnston och Embrey (200) belyser den press tränare sätter på idrottarna kan vara en av de
mest pressade miljöfaktorer under övergången. Vidare så nämns det att miljötrycket beror på
vilken klubb du spelar i och alla kan se olika ut beroende på klubb (Johnston & Embrey,
2000). Kopplat till resultatet ur föreliggande studie menar att det var tufft att komma upp som
junior och försöka ta en plats i ett seniorlag. Det diskuterades hur viktigt det är att hamna i rätt
miljö/ klubb. Vidare så berättades det hur deltagare hade kunnat hamna i fel lag när personen
bytte till elitserielaget, det laget han hade kunnat ta ligger långt ner i seriesystemet. De flesta
deltagarna ansåg miljön som viktigt för att kunna utvecklas. Detta ses som en likhet då det
under en idrottares karriär förekommer en risk att hamna i en klubb där utveckling stannar
upp för individen, eftersom alla klubbar ser olika ut (Johnston & Embrey, 2000).
När det kommer till ekonomin så nämns det att elitidrottare är av ett stort behov av en god
ekonomi för att skapa möjligheter att lyckas (Tucker & Collins, 2012). Vidare belyste Zejl et
al. (2001) att idrottsutövarna ekonomisk bakgrund påverkar möjligheten att delta inom idrott
då det kan begäras dyr utrustning och anmälningsavgift. Kopplat till resultatet förekommer
det inte ekonomin varit något barriärer då de skulle kunna vara så att de har haft ekonomiska
möjligheter för att lyckas. Det skulle även kunna vara så att föräldrarna har hjälpt med
ekonomiska delen då deltagarna berättat hur de har hjälpt och stöttat de under övergången.
Eftersom föreliggande studie skulle analysera både övergången mellan junior till senior och
övergången från senior till landslaget så förekom inte mycket ekonomiska svårigheter i första
övergången. Däremot betonade spelarna att övergången från senior till landslaget sågs de
ekonomiska förutsättningarna som svåra då de flesta bandyspelarna i svenska elitserien måste
ha ett jobb vid sidan av bandykarriären.
Sammanfattningsvis så betonas resultatet som att de faktorerna runt fysiska hinder var en
barriär, detta går i linje med tidigare forskning vilket ses som trovärdigt, således stärks
resultatet och visar att det förekommer liknelser i flera olika sporter under övergången. Vidare
berättades det om interna respektive externa barriärer, föreliggande studie anser däremot att
den största barriären ses som den externa barriären. Fler aspekter kan påverka resultatet och
det behöver inte betyda att resultatet stämmer eftersom alla deltagarna genomförde lyckade
övergångar utan större problem. Således diskuterade deltagarna att de alltid haft ett bra psyke
och de interna faktorerna har inte påvisat i samma mängd som externa barriärer.
Resurser
Stambulova (1997, 2003) uppmärksammar resurser som kan hjälpa idrottarna att lyckas
med övergången, dessa handlar om interna eller externa resurser. Interna resurser handlar om
personliga faktorer såsom motivation. Medan externa resurserna handlar om ekonomiskt och
socialt stöd såsom stöd från familj, vänner och tränare/ ledare (Stambulova, 1997, 2003). När
det kommer till interna resurserna så belyste deltagarna att det förekom mentala resurser som
hjälpte deltagarna i övergången. En deltagare berättade om huruvida viktigt det är för en
individ att ha bra självförtroende för att få en chans att spela seniorbandy. Vidare hade de
kvalitéer i bandyn som hjälpte de med övergången, där det framförallt handlade om bra
skridskoåkning. Skridskoåkningen ses som interna resurser som hjälpt deltagarna under
övergången. Det förekom många externa resurserna, en faktor till detta skulle kunna vara att
de flesta deltagarna var juniorspelare i elitserieklubbar under övergången, där de fått hjälp på
träning och matcher. Deltagarna i studien belyste dels lagsammanhållningen utanför planen
och på planen samt hur det har förekommit stöd från föräldrarna samt andra resurser att tillgå
i sina respektive klubbar. Detta stämmer överens med de externa respektive interna resurser
som Stambulova (1997, 2003) betonar i karriärövergångsmodellen. Detta kan belysa att
deltagarna har haft de resurser som krävts för att klara av den dynamiska balans som
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förekommer mellan övergångsresurser och barriärer. Som anses att de genomfört lyckade
övergångar vilket stärks eftersom deltagarna har genomfört övergången lyckad.
Bandyförbundet har tagit fram en talangutvecklingsplan som ska vara som en strukturerad
plan över hur de ska utveckla talangfulla spelare till landslaget med en färdighetsnivå som
byggs upp över tid (Engström, 2016). I talangutvecklingsplanen förekommer olika stadier
exempelvis 13-15 år grundstadiet, 16-18 år uppbyggnadsstadiet. Visionen med
talangutvecklingsplanen är ”vi ska vara världsledande i bandy genom att utveckla en
kombination av spelar- och ledarutveckling” (Bandyförbundet, 2018). Kopplat till deltagarna i
studien så påbörjade deltagarna övergången mellan grundstadiet och uppbyggnadsstadiet. När
det kommer till bandyförbundets vision så har deltagarna ur studien gått och blivit bland de
bästa spelarna i världen. Viktigt att veta är att alla deltagarna ur studien har genomfört
övergången och nått till landslaget, det är en liten procent av alla som påbörjar övergången
som når så långt. När deltagarna tog klivet upp så påbörjades allt mer strukturerade träningar.
Något som D2 berättade om, där det beskrevs att allt blev proffsigt när individen kom upp till
seniorlaget, det förekom en chans att spela och träna med de bästa spelarna i Sverige samt
träningarna blev alltmer strukturerade.
Soberlak och Côté (2003) berättar om vikten med avsiktlig träning, något som deltagarna
har varit med om i respektive seniorklubb när de påbörjade övergången. Deltagarna spelade i
allsvenskan och elitserien vilket bör ses som bra träningsmöjligheter samt att de kan lära av de
äldre som är mer erfarna. Detta hade kunnat se annorlunda ut om de hade spelat i mindre
klubbar i dem lägre divisionerna, den avsiktliga träningen kunde varit annorlunda i dessa
klubbar. Vidare menar Durand-Bush och Salmela (2002) att hög motivation, självkänsla och
att ha varierande mål är viktiga aspekter för att behålla utvecklingen under övergången. Tre av
fyra deltagare i föreliggande studie anser att självförtroende var en mental resurs för att klara
övergången. Där de bland annat haft ett bra självförtroende samt en tro på sig själv under
deras karriärer. Detta har visat att deltagarna i föreliggande studie betonar självförtroende
utefter sin kapacitet vilket ligger i linje med dessa studier, intressant är att deltagarna har haft
det självförtroende för att nå internationellnivå i bandy. Vilket förklaras i Båge och
Hormbricks (2005) i studie med kvinnliga fotbollsspelare.
Alferman och Stambulova (2007) förklarade att faktorer som underlättar övergången var
förkunskaper om sin idrott som har utvecklats av idrottarens erfarenheter samt idrottarens
talang. Resultatet i föreliggande studie menar att de kvalitéer, framförallt skridskoåkningen
deltagarna haft som hjälp de att acklimatisera sig till seniorbandy, dessa ses som förkunskaper
om bandy. Det förekommer mer egenskaper än dessa som nämnts i föreliggande studie men
däremot anser deltagarna att dessa har hjälpt i övergången. Bara för att idrottare innehar god
skridskoåkning med flera egenskaper betyder det inte att de genomför en lyckad övergång.
Vidare har deltagarna varit talanger och har blivit uppflyttade tidigt vilket har sett som
positivt då de har fått hjälp från spelare och ledare i seniorlaget. Så det betyder att detta inte
behöver ligga i linje med andra bandyspelare oavsett om idrottaren är eller inte är talang i
övergången från junior till senior.
Henriksen (2010) uppmärksammar micronivån ur modellen idrottarens talangutvecklings
miljö, som avser miljön som ska vara idrottarens vardag som till större delen kännetecknas av
interaktion och kommunikation mellan de olika sociala parterna i livet. Detta kan vara
föreningsmiljön där tränare/ ledare och lagkamrater ingår. Microniån innehåller även familj,
utbildning och arbete utanför föreningslivet (Henriksen, 2010). Resultatet i föreliggande
studie belyste att detta är ett område som kan påverka deltagarna både positivt och negativt
när det kommer till övergången. Till stor del har deltagarna beskrivit deras miljö som bra
eftersom de upplevt att de alltid fått ett bra stöd från klubbmiljön. När det kommer till att hitta
en miljö i föreningen som är utvecklande berättade deltagarna att träna och spela med några
av de bästa spelarna i Sverige. Det beskrevs som att en stor hjälp förekom på träning där de
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fått resurser och kunskaper från spelare i seniorlaget som har varit med under flera år. Utifrån
Henriksen (2010) så förekommer sociala interaktioner med laget vid träning, vidare anses det
viktigt att vara i en bra miljö för att utvecklas. Något som deltagarna i föreliggande studie har
haft i respektive klubb. Franck (2009) belyser att socialt stöd från miljön är viktigt i
övergången. När det kommer till resurser från miljön belyser forskare att stödet från föräldrar
är viktigt för ungdomar under övergången från junior till senior (Fahlström et al., 2015;
Johnston & Embrey, 2000; Alferman & Stambulova, 2007; Wylleman et al., 1999). Bussman
och Alferman (1994) belyser hur föräldrarna till idrottarna har antagligen utövat samma idrott
och detta anses vara en anledning till att ungdomarna börjar med den specifika idrotten.
Vidare så nämns det att föräldrarna läger ner mycket tid, pengar och emotionellt stöd samt är
engagerad för barnens framtida idrottskarriär (Bussman & Alferman, 1994). Resultatet ur
föreliggande studie menar att det förekommer ett stöd från föräldrar och familj där alla
deltagarna belyst att de fått stöd om de behövt det från föräldrarna. Kopplat till tidigare
forskning så har deltagarna uppfattat ett stöd från föräldrar vilket poängterar vikten med
stötning från familj och föräldrar. De flesta deltagarna berättade hur de haft någon i familjen
som spelade bandy innan de började vilket anses som en stor anledning till att deltagarna
började med bandy. Något som Bussman och Alferman (1994) hävdat, vidare nämnde de
huruvida föräldrarna lägger ner pengar, tid och emotionellt stöd. Detta stämmer överens om
vad D2 uppmärksammade:
”Ja, nämen jag har alltid haft full stöttning utav de, de har nästan alltid varit på varje match
både juniorena och de var ju definitivt på varje match tills jag fyllde 25år och då var de på
nästan varje bortamatch och hemmamatch och sådär. Så det är väl ändå en form av
stöttning sådär att man vet att de alltid varit på plats och att man har kunnat prata med de
efteråt”.
Stöd från föreningen presenteras som en viktig resurs i övergången, i denna del ingår
lagsammanhållningen i föreningen bland spelare och ledare. Forskare belyser
vikten med relationen mellan spelare, tränare, assisterande tränare och annan personal i laget
(Larsen et al., 2013; Johnston & Embrey, 2000; Malett & Hanranhan, 2004). Wylleman et al.
(1999) samt Alferman och Stambulova (2007) poängterar idrottsmiljön som en viktig resurs
för att underlätta övergången från junior till senior. Detta genom positiva omgivningar såsom
tränare, klubb och idrottsförbund. Föreliggande studies resultat belyser lagsammanhållningen
som en viktig del i övergången, både sammanhållning från juniorlag men även seniorlag. Det
nämns att deltagarna har varit i bra grupper som alltid har varit drivna och umgåtts. Vidare
nämns det att deltagarna har fått förtroende från spelare och ledare från seniorlaget.
Deltagarna ur föreliggande studie har belyst hur lagkamraterna och tränare har hjälpt de på
planen. Det nämns bland att deltagarna påpekar att de fått möjligheten att träna och spela med
de bästa spelarna i Sverige. Utifrån tidigare forskning kopplat till föreliggande studies resultat
så anses relationen både under junior och senior åldern varit bra. Vidare så har tränare och
lagkompisar spelat en central roll i deltagarnas utveckling samt bidragit till en lyckad
övergång som även ses som en viktig aspekt för att lyckas enligt tidigare forskning
(Wylleman et al., 1999; Alferman & Stambulova, 2007). Vidare så betona resultatet ur
föreliggande studie huruvida deltagarna fick hjälp av både spelare och tränare på bandyplanen
under träning och match. Något som både Fahlström et al. (2015) samt Båge och Hormbricks
(2005) diskuterade var betydelsen med en bra miljö, där de bland annat nämnde
lagkamraterna och tränare har en stor betydelse för övergången mellan junior till senior.
Vidare diskuterade de att lagkamraterna och tränare visade sig stöttande och gav tips under
träning och match.
Sammanfattningsvis anses angivna resurser i föreliggande studie vara en del av tidigare
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forskning och belyser att bara för att det förekommer olika kontexter så är resurserna som
behövs för att genomföra en lyckad övergång från junior till senior lik i olika kontexter. Detta
skulle kunna betyda att resultatet är trovärdigt då de ligger i linje med tidigare forskning. Det
unika med resurserna i föreliggande studie är att de specifika kvalitéerna framförallt
skridskoåkning deltagrana har haft anses vara unik om det jämförs med andra sporter. Vidare
diskuteras miljö och framförallt föräldrarna som en av de viktigaste aspekterna för att lyckas
under övergången, detta ses som en av de viktigaste anledningarna både från tidigare
forskning men även utifrån deltagarnas uppleverser.
Metoddiskussion
Föreliggande studie använde en kvalitativ innehållsanalys för att få en djupare förståelse
för deltagarnas upplevelser av övergången från junior till senior. Syftet var att studera
deltagarna upplevelser av övergången så ses kvalitativ innehållsanalys som bra eftersom
Graneheim och Lundman (2004) belyser att med hjälp av kvalitativ innehållsanalys kan
författaren dra slutsatser baserat på intervjuerna. Med en kvalitativ innehållsanalys önskas
exempelvis ökad kunskap, nya insikter och visad fakta, vidare benämns syftet såsom en
innehållsrik samt bred beskrivning av övergången med junior till senior. Graneheim och
Lundman (2004) benämner en väsentlig aspekt inom kvalitativa studier som är att påvisa
trovärdigheten för att stödja pålitligheten. Resultatet kan anses som transparent, pålitligt och
överförbart genom att bevisa trovärdigheten samt beskrivande buskapet från studien. Vidare
så framhålls resultatet ur föreliggande studie som ganska transparent, vilket innebär att
resultatet är replikerbart då metoden är noga beskriven. Fortsättningsvis betraktas resultatet
som tillförlitligt då tillämpning av citat, grundligt presentation av metod samt riktlinjerna för
kodning av analys beskrivs grundligt (Graneheim & Lundgren, 2004). Eftersom det är enbart
fyra deltagare vilket anses som lite och där alla har lyckats med övergången kan resultatet ses
som en metodologisk begränsning. Detta för att det blir svårt att generalisera till bandyspelare
överlag, eftersom det är en sådan liten del av bandyspelare som har studerats (Graneheim &
Lundgren, 2004).
Deltagarna ur föreliggande studie valdes via bekvämlighetsurval med hjälp av
bandyförbundet som gav kontaktuppgifter till utvalda spelare i det svenska landslaget. Detta
anses vagt då det förekommer en risk att urvalet deltagare blir riktade åt ett håll (Graneheim
& Lundgren, 2004). Detta eftersom kontaktpersonen från bandyförbundet kan valt dessa
deltagare för att få resultatet som belyser deras riktlinjer. Vidare så anser författaren ur
föreliggande studie att detta inte är fallet då deltagarna kommer från olika lag samt delar av
Sverige. Något som stärker detta är att deltagarnas resor har sett annorlunda ut från junior till
senior (Graneheim & Lundgren, 2004). Då det enbart var fyra deltagare som genomförde
studien så anses urvalet vara litet och vagt, vilket minskar generaliserbarheten till urvalet. Ett
större urval är att önskas (Breakwell, Smith & Wright, 2012). Etiska övervägande i texten ses
både som en styrka och en svaghet. Eftersom deltagarna spelar i svenska landslaget är det lätt
för bandy kunniga att lista ut vilka deltagarna är. Detta bestrider konfidentialitetskravet som
handlar om deltagarens rättigheter till att vara anonym (Vetenskapsrådet, 2012). Författaren ur
föreliggande studie har varit noga med att behålla konfidentialiteten hos deltagarna, bland att
så nämns det i metoden hur deltagarnas ålder beskrivs tillsammans och inte enskilt vilket
stärker konfidentialiteten i studien (Vetenskapsrådet, 2012). Däremot betyder inte detta att
problemet med konfidentialteten är återgärdad bara att det anses vara en stryka.
En semi-strukturerad intervjuguide skapades utifrån föreliggande studies syfte.
Intervjuguiden belyste både övergången från junior till senior samt övergången från senior till
landslaget. Men författare i föreliggande studie tillsammans med handledare valde att enbart
studera övergången från junior till senior. Denna intervjuguide har inte använts tidigare vilket
ses som en begränsning i studiens valda metod. Vidare ökar pålitligheten samt minskar risken
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för inkonsekvens då intervjuerna behandlar samma teman som syftet avser (Graneheim &
Lundgren, 2004). Föreliggande studie genomförde ingen pilotstudie vilket anses som en stor
svaghet och gör att trovärdigheten sänks i resultatet (Graneheim & Lundgren, 2004). Men
eftersom varje deltagare genomförde tre intervjuer var stärks detta. Uppfölningsintervjuer
framhäver att resultatet ökar validiteten i studien då deltagarna genomför en omfattande
berättelse om huruvida de uppfattar frågorna de svarar på. Författaren får en mer omfattande
information som ger chans att stärka resultatet (Mazerolle et al., 2011). Om författaren anses
ha missat något under föregående intervju kunde detta appliceras till nästkommande intervju.
Vidare ses detta en styrka då de generar mer information att analysera till författaren och detta
stärks genom att författaren kan få fram svar på frågor som önskas (Graneheim & Lundgren,
2004).
Intervjuerna genomfördes via facetime vilket ses som en nackdel då författaren inte har
någon chans att kontrollera miljö och det förekommer en risk att deltagarna påverkas av miljö
de befinner sig i (Graneheim & Lundgren, 2004). Vilket författaren i föreliggande studie är
medveten om samt ser som en allvarlig brist. Ruane (2006) betonar att telefonintervjuer är en
variant av personlig intervju och anses vara den bästa intervjuformen efter träffas. ErikssonZetterquist och Ahrne (2015) poängterar att intervjuer som genomförs via facetime ses som
tidsparande däremot kan de upplevas formella. Det krävs mer av författaren när det kommer
till förberedelser för att undvika att intervjun stannar. Författaren i föreliggande studie
nämnde att inga tydliga svårigheter upplevdes med facetime som intervjuform. Vidare så
anses även detta som en plus då deltagarna befinner sig i en miljö de känner sig trygga i och
kan på så sett eventuellt vara mer avslappnade (Fallby et al., 2004).
Implikationer
Flertalet forskning som har genomförts i övergången mellan junior till senior anser att
denna övergång är en kritisk tid i livet, då det sägs att övergången från junior till senior är
bland de svåraste stegen en idrottare kan göra under karriären (Henriksen, 2010). Fahlén och
Sjöblom (2012) belyser ett problem i det svenska elitidrottssystemet är att många avslutar sin
karriär innan de nått sin maximalla potential, en utav anledningarna ses som övergången från
junior till senior. Trondman (2005) mena på att 41 procent av alla idrottar hoppar av i
samband med övergången. Vad kan påverka en bandyspelare i övergången mellan junior till
senior? Föreliggande studies resultat går inte att generalisera till hela målpopulationen
eftersom det var för få deltagare i studien. Viktigt att komma ihåg är att bara för dessa
deltagare anser att något ses som en resurs eller barriärer behöver det inte betyda att alla
bandyspelare har dessa resurser och barriärer. Ett första steg kan vara för bandyförbundet att
kolla igenom föreliggande studies resultat för att få en idé av vad för krav, coping, barriärer
och resurser som kan förekomma under övergången från junior till senior. En aspekt
förbundet kan ta med sig är att deltagarna känt ett stort stöd från respektive klubb och
lagkamrater. Vilket skulle kunna visa att specifika klubbar som deltagarna genomförde
övergången från junior till senior har gjort det bra. Däremot så är det bara en av flera i samma
lag som tagit klivit och klarat övergången, vi vet inte hur det har gått för de andra i samma
klubbar. Vidare går detta inte att generalisera till andra klubbar i Sverige.
Som förslag till bandyförbundet anses det viktigt att forska vidare kring övergången och få
en breddare perspektiv kring vad som kan förekomma under övergången. Det är intressant att
forska kring misslyckade övergångar och se vad som gjorde att dem inte lyckades. Det som
skulle kunna forskas mer kring ämnet för att få en breddare grund till framtiden för att kunna
applicera till svenska bandyklubbar. Ett nästa steg skulle vara ett samarbete där en djupare
studie genomförs kring övergångar från junior till senior. Utöver detta kan resultatet ge en
ökad förståelse samt kunskap för vilka krav, coping, barriärer och resurser som skulle kunna
förekomma under idrottarens övergång. Bara för resultatet inte är generaliserbart betyder det
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inte att förbundet och klubbar kan fundera kring studiens resultat samt vad som skulle behöva
göras här näst för att ge idrottarna bästa förutsättningarna för att lyckas med övergången från
junior till senior.
Konklusion och framtida forskning
Resultatet ur föreliggande studie visade att kraven ansågs vara inre och yttre krav, där de
inre kraven framförallt var individuella krav och ansvar i samband med övergången. Medan
de yttre kraven handlade om att individen ska prestera dag ut och dag in samt klara av den
fysiska skillnaden mellan junior till senior och kraven som förekommer från seniorlaget.
Miljön har en stor påverkan på deltagarna under övergången. När det kommer till miljön
ansågs det förekomma barriärer och resurser, både faktorer inom respektive utanför
idrottskontexten. Resurser sågs som stöd från föräldrar, lagkamrater och tränare samtidigt som
barriärer kunde vara konkurrensen i laget eller kompisar utanför sporten. Deltagarna var
överens om att skador var en barriär som ansåg kunna göra övergången misslyckades. Vidare
så antyddes interna resurser såsom deras skridskoåkning och mentala resurser som viktiga
under övergången. Deltagarna har copat bra med övergången med hjälp av en
målmedvetenhet, presshantering samt situationshantering bra.
Föreliggande studie fokuserade på övergången mellan junior till senior, det är ur
intresse att forska vidare om upplevda krav, coping, barriärer och resurser fast mellan
övergången senior till landslaget. Under föreliggande studie påvisade deltagare den
ekonomiska delen i bandy och att de flesta av elitseriespelarna i bandy måste jobba vid sidan.
Det hade varit ur intresse att forska hur arbetet påverkar bandyspelarnas satsning till att nå
eliten. Deltagare nämnde även skillnader i det ekonomiska mellan rysk och svensk elitbandy
där spelare i högsta ligan i Ryssland tjänar betydligt bättre än vad spelare tjänar i högsta ligan
i Sverige. Intressant är att eventuellt forska kring skillnaderna i det ekonomiska mellan ryska
och svenska elitbandyn. En studie som innehåller dessa aspekter skulle kunna genomföras
med hjälp av internationella bandyförbundet (FIB) som hjälper att få kontakt med respektive
nationsförbund. Därefter intervjua svenska och ryska elitbandyspelare utifrån följande
frågeställningar: (1) Huruvida påverkar ekonomiska förutsättningar svenska
elitbandyspelare? (2) Huruvida påverkar ekonomiska förutsättningar ryska
elitbandyspelare?(3) Förekommer skillnader mellan ryska respektive svenska
elitbandyspelare sätt till ekonomiska förutsättningar? Föreliggande studie hade fyra deltagare
som intervjuades tre gånger, det hade varit intressant att få ett större urval med fler deltagare
för att generalisera till större målgrupp. Eftersom deltagarna i studien var manliga skulle det
vara intressant att forska kring kvinnliga bandyspelares övergång från junior till senior
alternativt jämför kvinnliga kontra manliga bandyspelare förutsättningar ekonomiskt under
övergången. Detta för att det förekommer stora skillnader om man jämför resurser de får från
sina klubbar samt att det inte förekommer lika mycket pengar i dambandy som det gör i
herrbandy. Detta skulle kunna visa vad för skillnader damer respektive herrar upplever för
resurser och barriärer i övergången.
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Bilaga 1: Informationsbrev

Informationsbrev

Informerat samtycke om medverkan i en kvalitativ studie om övergången mellan junior till
seniorbandyspelare. Jag är en student på Högskolan i Halmstad som läser fjärde året inom
idrottspsykologi. Jag skriver just nu en D-uppsats där syftet med studien är att skriva om
bandyspelarnas upplevelser från en lyckad övergång från junior till seniorbandyspelare samt
även sista steget till landslagspelare. Med detta brev vill jag ge ytterligare information om
studien och även försäkra oss om att du vill medverka. Deltagarna intervjuas tre gånger inom
loppet av en två veckors period och alla intervjuer är cirka 30 minuter långa.
Deltagandet är frivilligt och du behöver inte fullfölja intervjun om du av någon anledning inte
vill. Personuppgifterna som du lämnar in kommer behandlas konfidentiellt. Svaren från
intervjun behandlas också konfidentiellt och kommer att förvaras inlåst. Intervjusvaren
kommer inte visas för någon utomstående utan endast projektansvarig och handledaren
kommer ha tillgång till det. Data kommer efter avslutad studie att förstöras.
När uppsatsen är färdigställd och examinerad kommer studien givetvis vara tillgänglig för dig.
Vid eventuella frågor om studien eller intervjun kontakta nedanstående via telefon eller epost.
Jesper Lindström
Mail: jesperlindstrom1995@gmail.com
Handledare:
Torbjörn Josefsson
Mail: Torbjorn.Josefsson@hh.se

Bilaga 2: Samtycke informationsbrev
Samtycke
Informerat samtycke och bekräftelse på att:
- Jag har blivit informerad om syftet med studien
- Jag har blivit informerad om hur insamlad information kommer att behandlas
- Jag har blivit informerad om att deltagandet är frivilligt
- Jag har blivit informerad om att jag kan dra mig ur studien när jag vill
Baserat på de villkor som presenterats samtycker jag att delta i studien
Signatur:___________________________________________________________________
Namnförtydligande:__________________________________________________________
Datum:_____________________________________________________________________

Bilaga 3: Intevjuguide
Intervjuguide
Första intervjun
Del 1: Presentation.
- Vem jag är? (Min bakgrund)
- Informera om studien (syftet)
- Ta del av intervjuguiden för informantens samtycke
- Berätta om konfidentialitet samt rätten av att avbryta när man vill, samt att man
behöver ej svara på de frågor man inte vill
- Överlämna Informationsbladet (be om samtycke, underskrift)
- Fråga om tillstånd att få spela in intervjun
- Några frågor innan vi drar igång?
Del 2: Bakgrundsfrågor.
- Ålder?
- Fritidsintressen?
- När började du spela bandy?
- Hur länge har du spelat bandy?
- När kände du att du ville elitsatsa på bandyn?
- På vilken nivå var du aktiv som junior?
- På vilken nivå är du idag aktiv?
Del3: Resan från junior till senior.
- Tanken är att du ska berätta om din ”resa”
- Berätta om hur det var att gå från junior till senior?
o Utveckla
 Vad anser du var viktigt var viktigt under denna period?
 Kände du att det var något under denna period som du hanterade bra?
 Vad kunde du gjort annorlunda?
 Fick du någon hjälp?
 Vad skulle du vilja säga var det svåraste under den resan?
Del4: Resan från senior till landslaget.
- Resan från seniorspelare till landslaget
o Utveckla
 Vad anser du var viktigt var viktigt under denna period?
 Kände du att det var något under denna period som du hanterade bra?
 Vad kunde du gjort annorlunda?
 Fick du någon hjälp?
 Vad skulle du vilja säga var det svåraste under den resan?
Del 5: Avslutning
- Hur upplevde du intervjun?
- Är det något mer du skulle vilja tillägga?
- Har du några övriga frågor?
Tack för mig!

Andra och tredje intervjun
- Fråga om det är okej att spela in
Del 1: ”Resan”.
- Berätta för mig hur din övergång såg ut från…?
- Var övergången lyckad på direkten?
- Vad gjorde så att just du lyckades med övergången?
- Hur hanterade du övergången?
- Vilka krav ställdes på dig i samband med övergången?
- Vilka krav hade du på dig själv?
- Behövde du hjälp för att övergången skulle lyckas?
- Har du tips på vad man bör tänka på när man ska ta klivet upp från junior till
seniorspelare?
Del 2: Resurser.
- Vilka styrkor (egenskaper) hade du som underlättade i övergången?
- Varför anser/ tror du de är viktiga?
- Vilka styrkor (egenskaper) hade du velat ha vid övergången?
- Vad för egenskaper kännetecknar dig idag som bandyspelare?
- Har dessa egenskaper sett annorlunda ut under övergången (resan)?
- Vilka resurser hade du att tillgå i din klubb/ familj?
Del 3: Hinder.
- Vilka potentiella hinder/ barriärer kan förekomma under övergången?
- Vad tror du är svårast under övergången?
- Vad i övergången hade kunnat vara ett hinder som hade gjort att du ej gjort en lyckad
övergång?
Del 4: Avslutning.
- Hur upplevde du intervjun?
- Är det något mer du skulle vilja tillägga?
- Har du några övriga frågor?
Tack för mig!

Jesper Lindström

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

