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 Används 

Nivåanpassning 

Utvecklingsorienterat 

Används ej 

Toppning 

Resultatorienterat 

Generellt 

förhållningssätt 

 

Prestationsfokuserat 

 

Ställer krav på alla på sin nivå 

 

Fokus på långsiktig utveckling 

 

Tänker i banor av hur bra spelarna kan bli 

 

Bygger fler verktyg hos spelarna 

 

Ser alla i gruppen och tar alla seriöst 

 

Letar nya styrkor hos spelarna 

 

Ser träning och match som en möjlighet att 

utvecklas mot större mål 

 

Vill vinna varje situation/närkamp 

 

Resultatfokuserat 

 

Fokus på de bästa 

 

Fokus på att vinna här och nu 

 

Tänker i banor av hur bra spelarna är 

 

Betonar de som är längst komna 

 

Selekterar bland spelarna –väljer bort 

 

Kramar ur de synliga styrkorna 

 

Ser träning och match som medel att nå resultat 

 

 

Vill vinna varje match 

Seriespel Lagen anmäls till olika serier med olika 

svårighetsgrader i syfte att stimulera spelarnas 

utveckling på deras nivå.  

 

Sätter ihop lagen utefter motståndet med 

målsättning att skapa jämna och utvecklande 

matcher. 

 

Alla som är uttagna och kan spela får spela 

ungefär lika mycket i matchen. 

 

Spelare som har förutsättningar för att klara av 

och som själva vill ska få lov att prova på att 

träna och spela med en äldre årgång i syfte att 

stimuleras i sin utveckling. 

Lagen anmäls till serier med målsättning att vinna 

dessa. 

 

 

Sätter ihop lagen utefter motståndet med 

målsättning att vinna. 

 

 

Alla som är uttagna och kan spela får inte spela 

eller bara spela väldigt begränsad tid. 

 

Vill inte släppa upp spelare till äldre årgång 

Cup Förutsättningar skapas för alla att spela 

handboll och delta i cuper. Lagen är jämna då 

man på förhand inte vet nivån på motståndet i 

en cup. 

 

Lagen anmäls till olika cuper med olika 

svårighetsgrad i syfte att utveckla spelarna. 

 

Flera jämnt indelade lag anmäls till samma 

cup där fokus ligger på att utveckla spelare 

och lag.  

Förutsättningar skapas inte för att alla ska kunna 

delta i cuper. 

Laguttagningen har genomförts för att säkerställa 

att man vinner.  

 

Förstalag och andralag anmäls nivåindelat i 

samma cup och klass. 

Mål Vill vinna men inte till varje pris 

 

Vill höja lagets högstanivå 

 

Sätter individerna och lagets utveckling först 

Vill vinna här och nu nästan till varje pris 

 

Vill höja lagets lägstanivå 

 

Sätter lagets resultat först 

 

 


