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Abstrakt 
Många barn och ungdomar tycker om att träna fotboll och fotbollsträning ingår som en naturlig del i 
många barns och ungdomars uppväxt och socialisering. För fotbollsföreningarna är också barn- och 
ungdomsfotbollen en viktig del av verksamheten. Inom fotbollen finns det behov av välutbildade ledare 
för barn och ungdomar, eftersom dess agerar som en förebild för unga spelare och fostrar dem både som 
spelare och unga människor. Det är därför viktigt att barn- och ungdomsledare har nödvändiga 
kvalifikationer och att de är utbildade för att klara uppdraget. Data till studien har samlats in med enkäter 
under våren 2012. 47 fotbollsföreningar och 12 distriktsförbund deltog i studien genom att de besvarade 
en enkät per förening eller distrikt. Syftet med studien var att analysera eventuella likheter och skillnader 
på utbildningsnivåer inom tränarutbildningen avseende fotbollstränare för barn och ungdomar (barnens 
ålder 0-12 år, ungdom 13-19 år), samt att analysera eventuella samband mellan utbildningsnivå och 
geografisk hemvist och storlek på klubben. Undersökningen kontrollerade även fotbollsföreningarnas 
uppfattning angående tillgängligheten på tränarutbildningen. Resultatet visade att det inte finns någon 
mätbar skillnad i antalet utbildade tränare beroende på geografisk hemvist utan det berodde mer på antal 
utövare. Däremot fanns det skillnader i antalet utbildade tränare beroende på vilken nivå tränaren var 
verksam på, elitklubbar har fler högre utbildade tränare. 
 
 
Nyckelord: Fostran, regioner, samband, socialisering, tränarutbildning 
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INLEDNING 
Barn- och ungdomsidrotten är till stor del styrd av ledare, oberoende hur träningen utformas och var den 
bedrivs sker det nästan alltid under en idrottsledares överinseende. Det är oftast ledaren som bestämmer 
vad som ska förbättras, läras in, hur länge momentet ska pågå, vem eller vilka som får delta. Detta innebär 
att idrottsledaren är viktig för de barn och ungdomar som är med i idrottsföreningarna. Varje vecka deltar 
hundratusentals barn och ungdomar i träningar och tävlingar organiserade av fotbollsföreningarnas ledare 
i någon av fotbollens cirka 3500 föreningar. Genom att vara en del av föreningsidrotten socialiseras och 
fostras de unga in i en kultur med specifika sociala och kulturella värden, roller och handlingsmönster. 
Fotbollsledaren lär inte bara barnen idrottsliga färdigheter, ledaren påverkar även barnen på andra sätt, 
genom sitt uppträdande och sina handlingar förmedlar ledaren olika normer och värderingar, omedvetet 
förmedlar han eller hon också ett visst förhållningssätt.  

 
“Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten. Det ger idrottsledarna 
de näst efter familjen och skolan största möjligheterna att påverka och fostra ungdomarna och att härigenom bidra till 
en positiv samhällsutveckling. Detta ställer krav på verksamhetens kvalitet och lägger ett stort ansvar på ledarna.” 
(Källa: Idrotten Vill, s 37.) 

 
Karp (2000) skriver att fostra är en komplicerad historia.  I Karps undersökning pekas det på 
balansgången mellan att öka ansvaret för barnen utan att det blir för svårt att axla för tränaren. Karp 
menar att idrotten ingår som en del av samhällsfostran tillsammans med hemmet och skolan, många 
föräldrar anser att det som barnen lär sig i idrotten är till nytta i skolan. Eftersom idrotten har en stor 
påverkan på barn och ungdomar och dessutom har en stor popularitet så innebär det att den dessutom 
står för en stor del av samhällets fostran. Karp skriver i en annan undersökning utförd åt 
Riksidrottsförbundet (den goda barnidrotten 2004), att föräldrar anser det som viktigt att den som tar 
hand om träningen har kunskaper om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling, i undersökning 
påtalas också vikten av att lägga saker på rätt nivå för att möta barns behov och olika utvecklingsnivåer, 
ska en tränare kunna alla dessa saker finns det ett behov av att de har en tillräckligt adekvat utbildning. 
Detta påstående styrks i Karps (2000, sid 215-217) avhandling av de barn som intervjuats angående ledare, 
det är enligt barnen viktigt med bland annat tränares pedagogiska färdigheter och kunna planlägga 
träningar för att utveckla barnens färdigheter.  
 
Riksidrottsförbundet (Idrotten vill, 2009) placerar utbildning högt på listan över hur man kan stimulera 
ideella ledare att fortsätta sin verksamhet. En intensifierad ledarutbildning är ett önskemål från ledare på 
alla nivåer och således en överlevnadsfråga för den ideella idrottsrörelsen. RF:s uppfattning är att även den 
mer kvalificerade utbildningen behöver intensifieras. Det gäller för både elitidrottens tränare och ledare, i 
form av en högre tränarutbildning. Idag bedrivs akademisk tränarutbildning vid för närvarande fyra 
högskolor eller universitet, utbildningen bedrivs på grundnivå och omfattar 30 högskolepoäng. I samband 
med att studenten genomför utbildningen ges även möjlighet att genomföra svenska fotbollförbundets 
diplomering mot Basnivå och Avancerad nivå. Denna utbildning kanske inte bedrivs på tillräckligt antal 
platser. 

 
Det finns ett behov av ytterligare forskning avseende ledare inom fotboll och de utbildningsnivåer de har. 
Barn och ungdomar som tränas på ett felaktigt sätt kan fara illa av det. Smith (1979) påvisade i en 
undersökning av att barn som tränades av utbildade tränare hade bättre självkänsla än barn som tränades 
av en outbildad tränare.  Gearity (2011) menar att aktiva inte fick tillräckliga instruktioner av tränare som 
var dåliga på att lära ut. När de fick instruktioner var den inte till någon hjälp, saknade substans och bar 
inte mot målet. Den tidigare forskning om föreningsidrottens ledare som Erikssons (1988, 1989) bedrev 
om idrottsrörelsen och dess ledare i slutet av 80-talet är inte längre aktuell. Det finns inte heller någon 
aktuell forskning som berör geografisk hemvist och klubbtillhörighet bland tränare. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att analysera utbildningsnivåer bland ledare inom barn- och ungdomsfotboll 
(barnens ålder 0-12 år, ungdom 13-19 år), samt att analysera eventuella samband mellan utbildningsnivå, 
geografisk hemvist och klubbtillhörighet. Studien kommer också analysera vilka uppfattningar tränare i 
föreningarna har om tillgängligheten på tränarutbildning. Detta kan visa om det finns behov av att öka 
antalet platser i landet som genomför utbildning. 
 
De huvudsakliga frågeställningarna blir: 
  

• Vilka är de eventuella samband som finns mellan geografisk hemvist och utbildningsnivåer, det 
vill säga antal outbildade/utbildade tränare?  
 

• Vilket eventuellt samband finns mellan antalet klubbar i de högsta nivåerna i respektive 
geografiska område och antalet utbildade tränare i regionen? 
 

• Har klubbar högre upp i seriesystemet fler utbildade tränare för barn, ungdomar och seniorer?  

BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 
Riksidrottsförbundet trycker i Idrotten vill (2009 s 21.) på att ”De som leder barnidrott ska, förutom sin 
specialidrottskompetens, ha grundläggande kunskap om hur barn utvecklas fysiskt, psykiskt och socialt. Barn utvecklas 
olika snabbt i olika avseenden vilket ställer särskilda krav på ledarna. Det är också viktigt att fördjupa kunskaperna om 
olika individers och gruppers skilda förutsättningar för att bättra kunna anpassa idrotten till vars och ens behov.” Av 
citatet framgår att Riksidrottsförbundet anser att det är viktigt med utbildning om barns utveckling. 
 
Enligt Riksidrottsförbundet definition är barnidrott den idrott som bedrivs till och med tolv års ålder.   
Ledarna har en stor betydelse för hur barnen påverkas av att delta i idrotten. I Redelius (2002) avhandling 
skriver hon att ledarna har en pedagogisk auktoritet, att de har rätten att bestämma vad som är värt att 
förmedla. Eftersom de har denna pedagogiska auktoritet kommer det de förmedlar uppfattas som 
värdefullt, och även det som sägs i detta sammanhang kommer uppfattas som legitimt. På grund av detta 
menar Redelius att ledare har stor makt, inte i kraft av att de har en viss personlighet eller naturlig 
auktoritet i första hand utan för att de innehar en position och en roll som tillskriver dem makt. 

 
Utbildade ledare är viktigt, kanske framför allt för unga aktiva.  Fallby (u.å.) skriver om spelarutveckling 
och menar att de som tränar unga talanger och ska utveckla dessa har behov av utbildning. Han anser att 
tränaren utför ett betydelsefullt arbete och menar att det är viktigt med duktiga och välutbildade tränare, 
han pekar i boken på de krav en tränare har på sig, krav som det krävs utbildning för att svara upp mot.   

Svensk fotboll kan se tillbaka på en mer än hundraårig historia i Sverige. De första svenska 
fotbollsföreningarna såg dagens ljus i Göteborg i början av 1880-talet. Svenska Fotbollförbundet (SvFF) 
bildades den 18 december 1904, och är Sveriges största specialidrottsförbund, 2010 fanns det 3 460 
föreningar i de 24 distriktsförbunden i SvFF, sammanlagt ungefär en miljon medlemmar av vilka cirka 500 
000 är aktiva spelare. Tillsammans står dessa för en tredjedel av den samlade svenska idrottsrörelsens 
aktiviteter. Svenska Fotbollförbundets övergripande mål för nationalsporten fotboll är att den ska förbli 
Sveriges största och ledande idrott. Förbundet anser att det är viktigt att hålla samman elit och bredd. 
SvFF anser att det är viktigt med fler, och för tidens behov rätt utbildade, ledare. Fotbollens organisation 
ska spegla samhällets mångfald. Svenska fotbollsförbundet ska verka för organiserad fotboll inom ramen 
för den ordinarie skoldagen på såväl grund- som gymnasieskolan (SvFF 2011). 

Tränarutbildningen inom svensk fotboll har omarbetats flera gånger. Den första utbildningen startade på 
1930-talet och har utvecklats under åren. Den svenska tränarutbildningen godkändes år 2000 av UEFA 
och de som genomfört utbildningarna med godkänt resultat sedan dess har erhållit internationellt gångbara 
diplom.  Den nu gällande utbildningen startade i januari 2007 och var då en helt ny och omarbetad 
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tränarutbildning. De olika utbildningsnivåer som finns benämns som Bas-, Avancerad och Pro-nivå. Dessa 
benämningar har UEFA fastställt för en gemensam europeisk tränarutbildning. Enligt Svenska 
fotbollsförbundet genomförs Avancerad utbildningen i egen regi på tre platser i landet, PRO-utbildningen 
genomförs på en plats.  
 
Många föreningar i de högsta divisionerna startar också akademier för att utbilda unga spelare, ett arbete 
som certifieras av projektet Tipselit och de graderas utifrån olika kriterier, ett av dessa kriterier är 
utbildningsnivån på ledare mellan 8 och 19 år. Detta kan medföra att utbildningsnivån på dessa orter ökar. 
Svensk fotboll genomförde enligt statistisk från SISU idrottsutbildarna 2010, ungefär 23000 
utbildningsarrangemang med 196000 deltagare under 442000 utbildningstimmar (RF 
verksamhetsberättelse, 2010, sidan 62) 

Trots denna utbildningsinsats får den svenska tränartillväxten ibland skarp kritik. Josep Clotet Ruiz 
(fotbollstränare utbildad i Spanien) uttalar i en intervju följande:   

”Jag fattar inte – varför vill man bara ha tolv utbildade tränare i Sverige? Bara i Katalonien examineras 150 tränare från 
den högsta nivån varje år. De hamnar i Barças ungdomsakademi, i Espanyol, i mindre klubbar. Överallt tränas unga 
killar av högt utbildade tränare. Ju fler du har i landet, desto bättre fotboll. Och du får fram fler duktiga spelare.”  

Riksidrottsförbundets uppfattning är att samspelet mellan den frivilliga ledarutbildningen och den 
yrkesmässiga vid högskolor med idrottsanknuten utbildning ska intensifieras. Regionala 
utvecklingscentrum och idrottsgymnasier är miljöer där ny kunskap utvecklas. (Idrotten vill, 2009, sid 38) 

I en artikel publicerad i Fotballtreneren (2010) ställs frågan ”kan forskning gjöre norsk fotball bedre?”  
Norska toppfotballcentret och Norges idrottshögskola tror på att forskning kan vara en nyckel till 
framgång inom norsk fotboll. I artikeln görs en översikt över vilken utbildning som kända tränare i Norge 
har och kommer fram till att de i många fall har en akademisk grund att stå på. Denna grund har även 
många kända internationella tränare idag enligt artikeln. Artikeln propagerar för utbildning och ett 
samarbete mellan fotbollen och den akademiska världen. 

Tidigare forskning 

Intresset för att forska kring barn och ungdomars idrottande har ökat sedan slutet av 1980- talet. Under 
denna period var Patriksson (1979) och Engström (1996, 1998) de aktivaste forskarna inom barnidrott och 
pedagogik. Eriksson (1988,1989) forskade mycket kring idrottsrörelsen och dess ledare. Under 2000-talet 
ökade forskningen ytterligare och flera svenska avhandlingar presenterades som handlar och barn- och 
ungdomsidrott samt deras ledare. Som exempel kan nämnas Karp (2000), Redelius (2002), Hertting (2007) 
och Eliasson (2009) dessa avhandlingar har bidragit till att kunskapen om barn- och ungdomsidrott samt 
deras ledare har ökat. Den mesta forskningen som finns har till stor del handlat om idrottsledarna, och har 
framför allt handlat om vilka svensk barnidrotts ledare är och vilka uppfattningar de har om barnidrotten 
(Redelius, 2002). 

 

Redelius har gjort den mest omfattande studien angående svensk barnidrotts ledare. Studien handlade om 
vilka ledarna är och vilka uppfattningar de har om barnidrotten. . Resultaten i undersökningen baserades 
på enkätstudie av 525 ledare inom idrotterna basket, fotboll, golf, gymnastik, ridsport och simning. 
Studien visade att det främst är inom fotboll, golf och gymnastik som föräldrar blir ledare för sina egna 
barn. Redelius menar att det finns skillnader mellan barn- och ungdomsidrotten och skolans verksamhet, 
vilket är att den bärs upp av ideellt verksamma ledare. Dessa ledare menar Redelius utgör idrottens styrka, 
samtidigt som Redelius pekar på att det ideella åtagandet gör det svårt att ställa några krav på att ledarna 
ska ha en formell kompetens eller specifika kunskaper. Det är därmed inte ovanligt att idrottsledarna 
saknar specifik idrottsledarutbildning för uppgiften enligt Redelius. Redelius forskning visar däremot att 
idrottsledare ofta har en högre utbildningsnivå jämfört med samhället i övrigt, 40 % av de kvinnliga 
ledarna och 34 % av de manliga ledarna har gått högskola jämfört med 26 % av befolkningen i allmänhet 
(Redelius 2002, sidan 96) 
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En annan studie genomfördes av Hertting (2007)  där han genom att fältstudera ledare i ett svenskt 
fotbollslag med 10-åriga flickor kom fram till att ledarskapet inom barnfotboll ofta balanserar mellan att 
vara starkt tävlingsinriktad och starkt relationsinriktad. Herttings uppfattning var att det trots ett ofta 
rationellt och instrumentellt synsätt inom barnfotbollen också finns en mellanmänsklig sida där ledare 
känner en slags rädsla för att ledarskapet ska få negativa konsekvenser för barnet.  Ledarna kan uppleva en 
rädsla att fysiskt skada barnen genom att de har bristande kunskaper, eller att barnet ska sluta på grund av 
lagets sociala förhållanden, att de ska komma i konflikt med föräldrarna eller att relationerna mellan 
ledarna inte ska fungera. Dessutom finns också en oro hos ledaren för vad som ska hända när barnen blir 
äldre och när tävlingskraven ökar ännu mera. Hertting menar också att det är ledaren inom barnfotbollen 
som är den centrala personen i verksamheten. Ledaren är den som har kontrollen över sammanhanget, 
tiden och vad som skall göras. 
 
Eliasson (2009) har undersökt förhållandet mellan det som hon kallar idrottstriangeln – barnen – ledarna och 
föräldrarna. Studien genomfördes genom observationer av det dagliga livet för fotboll under två år och genom 
intervjuer med 38 barn, 7 ledare och 8 föräldrar. Den idrottsliga triangeln representerar enligt Eliasson 
förhållandet mellan barn, ledare och föräldrar i samband med barns idrott. Med den idrottsliga triangeln som 
grund vill Eliasson beskriva och förstå processerna som socialisering bland barn, ledare och föräldrar. Eliasson 
menar att barn, ledare och föräldrar har olika uppfattningar om vad som är mest värdefulla i barns fotboll, 
vilket påverkar deras beteende och vad de förväntar sig av varandra. Genom att anta barnets perspektiv menar 
Eliasson att det finns vinster att göra genom att se dem som de sociala aktörer de är, i stället för att se dem som 
nästa generation av vuxna fotbollsspelare. Hur kan fotboll anpassas för att möta de behov och önskemål som 
barnen har. Ledarna som intervjuas i Eliassons studie framhåller att de själva utvecklas. En ledare framhåller 
den pedagogiska utvecklingen, att man får lära sig olika sätt att kommunicera så inlärning sker och hur man ska 
göra (sidan 87). En annan ledare framhåller komplexiteten i tränarskapet, du ska som ledare vara en bra 
pedagog, du ska ha fysträning, du ska vara lite grann av psykoterapeut. 
 
Varken Redelius(2002), Hertting (2007) eller Eliasson (2009) har undersökt tränarnas vilja till utbildning 
eller hur mycket utbildning de har genomfört inom idrotten, däremot visar deras studier att det finns 
behov av utbildade ledare. Tidigare forskning bland annat genom Eriksson (1989a, s. 53) och Redelius  
(1993, s. 44).visat att cirka 25 % av ledarna inte går utbildning överhuvudtaget.  Eriksson menar att 
intresset för ledarutbildningen har blivit vanligare och kommer fram till att ledarskapet i en förening i 
genomsnitt varar 5-8 år. Ledarna har ofta en egen idrottsbakgrund och engagemanget pågår oftast så länge 
det egna barnet är aktivt inom idrotten. En annan undersökning av Eriksson, idrottsledarna – igår – idag – 
imorgon, (1989b) påvisar att för huvuddelen av tränarna är tränarskapet en ideell sysselsättning och att det 
därigenom är svårt att ställa krav på formella kunskaper. Eriksson skriver i samma undersökning att de 
aktiva anser det viktigt att tränaren är duktigt på träningslära, psykologi/pedagogik samt den egna 
idrottsgrenen (s 25). Eriksson (1988) har även studerat föreningarnas ledarutbildningsfilosofi, studien visar 
att i tio procent av föreningarna bryr man sig inte om ledarutbildning överhuvudtaget, inbjudningar till 
kurser och utbildningsfrågor uppmärksammas inte alls. 

 
Andra studier har undersökt tränarnas pedagogiska färdigheter och hur utbildning av tränare påverkar deras 
beteende. En tidig undersökning gjordes 1979 av Smith et al., där de lät tränarna genomgå ett 
utbildningsprogram för att lära dem bättre handledning av barn. Tränarna utbildades i hur de skulle ge feedback 
till sina adepter, med hjälp av regler för vad som skulle sägas respektive inte i vissa situationer bland annat när 
de spelade bra, när de begick misstag eller hur de skulle få positiva saker att hända. Undersökningen visade på 
ett antal positiva resultat, barn som tränades av utbildade tränare, visade en betydande ökning av sin allmänna 
självkänsla jämfört med de resultat som erhållits ett år tidigare, barnen som ingick i kontrollgruppen uppvisade 
inte några sådana resultat. De utbildade tränarna utvärderades också mer positivt av sina spelare, och det fanns 
en högre grad av samhörighet i dessa lag trots att det inte fanns någon skillnad i antal vunna matcher jämfört 
med kontrollgrupperna. Ett viktigt resultat av studien var att självkänslan blev mycket bättre hos de barn som 
tränade för en utbildad coach. Smith menar att ett utbildningsprogram för tränare, lärare och andra vuxna som 
har någon ledarroll för barn som syftar till att skapa en positiv och stödjande miljö för barn, kan påverka 
barnens personliga utveckling i en positiv riktning.  
 
I en studie av Gearity (2012) undersöktes motsatsen, han studerade hur idrottare uppfattar sin tränare och 
tränarens instruktioner. Studien undersökte de tränarbeteenden som idrottare föredrar och deras 
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tillfredsställelse med tränaren. Syftet med studien var att undersöka idrottarens upplevelse av en dålig 
tränare. 16 idrottsmän från olika idrotter bland annat fotboll, baseboll och basket deltog i undersökningen 
och de fick beskriva i detalj vad de ansåg vara dåligt tränarskap. Forskarna identifierade totalt 33 typer av 
dåliga coacher dock var en del av dem samma typ vilket gjorde av 26 stycken olika typ coacher 
identifierades. Studien visade att tränare som uppfattas vara dåliga inte ger användbara instruktioner, de 
kunde inte heller individualisera instruktioner till idrottaren, hantera spelets taktik och hade inte tillräckliga 
kunskaper eller färdigheter för att undervisa effektivt. Idrottarna i studien upplevde att bristen på rätt 
instruktioner många gånger var till deras nackdel. Idrottarna upplevde att de inte lärde sig något av de 
dåliga tränarna, de beskrev det som att tränaren gav inadekvata instruktioner eller ineffektiv feedback i 
förhållande till de färdigheter som skulle tränas. En av idrottarna menade att tränaren lärde honom fel 
teknik. Idrottarna upplevde att tränarna inte heller instruerade dem hur världen fungerade, eller i sociala 
färdigheter vilket de ansåg eftersträvansvärt. 

 
Gearity rekommenderar att tränare har kunskap om teknik och taktik i sin sport och även om hur man 
skapar bra lärande miljöer. Gearity menar att dåliga tränare skapar dåliga inlärningsmiljöer som gör 
idrottarna mindre mottagliga. Inlärningsmiljöns betydelse har även undersökts i en dansk studie bland 
elitungdomsfotbollsspelare (Christensen et al, 2011).  I studien undersöktes om lärandet påverkades 
beroende på vilken miljö idrottaren var i, studien undersökte talangutveckling samt teknisk skicklighet 
inom ungdoms elitfotboll som finns i en mycket speciell lärande miljö, deltagarna kom från två danska 
elitklubbar i fotboll. Två olika inlärningsmiljöer studerades i undersökningen, en där spelarna delades upp i 
smågrupper utifrån sin position i laget och en där laget i sin helhet tränade tillsammans. Studien visade att 
bäst inlärning skedde i smålagsgruppen där deltagarna kunde lära av varandra och de upplevde att tränaren 
fick mer tid till varje spelare. 

 
Blair et al. (2011) undersökte hur ett utvecklingsprogram designat för tränare påverkade deras förmåga att 
arbeta som idrottslärare i skolan. Programmet pågick under ett år och fokuserade på fyra områden som är 
viktigt för idrottslärare på kort och medellång sikt nämligen: planering, pedagogik, kunskaper om läroplan 
och reflektion. Resultaten visade att programmet gjorde tränarna mer medvetna om vikten av dessa fyra 
områden och hade bidragit till att utveckla sina kunskaper och förmåga att omsätta detta i praktiken.  
Tränarna förbättrade även sin kunskap och förståelse för pedagogik, de förändrade sitt sätt att lära ut och 
kunde se effekten av detta på elevernas inlärning. Utbildningen gjorde att tränarna blev bättre på att 
reflektera och bedöma konsekvenser av sina pedagogiska beslut. Blair (et al.) anser att utbildningen för 
tränare som arbetar med barn bör vara en fråga som berör bland annat myndigheterna, de stödjer även 
uppfattningen att det skall finnas en licens för barntränare. 
 
I min uppsats har jag tänkt ta fasta på följande. Utbildade tränare är bättre på att skapa goda pedagogiska 
förutsättningar med inlärningsmiljöer och förmåga till socialisation, att få en grundläggande teoretisk 
förståelse av detta.  Idrott handlar ju främst om tävling och prestation och pedagogik om undervisning. 
Om dessa uttryck då slås samman menar Engström (2005) att idrottspedagogik då främst borde handla 
om hur man bäst lär ut idrottsliga färdigheter så att idrottaren når framgångar, dock menar Engström att 
det är ett något för snävt perspektiv. Engström menar att idrott ska ses som ett av flera samhälls- och 
livsområden som kan studeras ur pedagogisk synvinkel. Engström pekar även på att fritiden blir 
betydelsefull som lärandemiljö genom att det lärs in många kunskaper även utanför skolan.  
 
Även Cassidy (2004) pekar på att det historiskt sett varit starka kopplingar mellan att lära ut och coacha 
matcher. Med coacha menas att hjälpa en person eller grupp uppnå ett mål. De kopplingar som finns 
mellan idrott och pedagogik är till exempel feedback, kommunikation och instruktion som återfinns både 
inom idrottslig och pedagogisk litteratur  

METOD 
Efter att studiens fokus var bestämt (ledares utbildningsnivåer och möjligheter till ledarutbildning samt det 
som karaktäriserar klubbarna i fråga om geografiskt läge och storlek), bestämdes vilka typer av data som 
behövdes. Eftersom vetenskapliga angreppssätt inte vilar enbart på en metodik, eller utesluter någon 
metod, var det möjligt att välja en rad olika metoder för att samla in data (Bell 2006). Jag bestämde mig för 
att genomföra en enkätstudie, vilket diskuteras mer i detalj nedan under rubriken Val av insamlingsmetod. 
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Urval 
För att nå ut till ledare i fotbollsföreningar valdes ett stickprov av deltagande föreningar ut från landets 
cirka 3300 fotbollsföreningar till en urvalsundersökning. Fördelen med ett en urvalsundersökning är att 
det går snabbare att både genomföra och bearbeta, jämfört med en totalundersökning Dahmström (2005) 
 
Svenska fotbollsförbundet (SvFF) är ansvariga för att administrera serier i det som kallas för nationella 
serier, ur dessa valde jag att skicka enkäter till samtliga föreningar som har lag i allsvenskan, både dam (12 
föreningar) och herr (16 föreningar), superettan för herrar (16 föreningar). Damfotboll har ingen superetta 
därför skickade jag till alla damföreningar i division ett, norr och söder (12 + 12 föreningar) istället. För 
herrar valde jag slumpvis ut fyra lag ur södra och norra division ett. Totalt antal enkäter till det som kallas 
för elitföreningar blev 76 stycken. Division två administreras även den av SvFF där valde jag slumpmässigt 
ut tre föreningar från varje geografisk del för herrfotbollen och 5 för damfotbollen. Anledningen till fem 
damföreningar var att kompensera för att de inte har superettan samt mindre antal lag i Allsvenskan. Antal 
enkätutskick i division två blev 27 stycken. För att få ett representativt urval av föreningar som bedriver 
verksamhet på lägre divisioner valde jag att dela in landet i 3 geografiska delar, Norrland, Svealand och 
Götaland. Ur varje geografisk del valde jag att undersöka division fyra och sex för att få en så bred 
spridning på föreningar som möjligt. Jag valde ut de tre storstadsdistrikten Stockholms FF, Skåne FF samt 
Göteborgs FF för att få med Sveriges 3 stora befolkningsregioner därefter valdes 2 stycken distrikt ut ur 
varje geografisk del (totalt 6 distrikt).  
 
Ur Götaland valde jag ut Blekinge FF samt Smålands FF, ur Svealand valde jag Värmlands FF samt 
Västmanlands FF och ur Norrland valde jag Ångermanlands FF samt Norrbottens FF. I dessa distrikt 
valdes slumpmässigt tre stycken division 4 lag och 3 stycken division sex lag för föreningar som bedriver 
herrfotboll totalt 54 föreningar (enkäter). När det gäller damfotbollsföreningar gick det inte att ha samma 
urval eftersom det inte finns division 6 i alla distrikten. I de distrikt som saknade detta valdes i stället 
division tre lag och division fyra, alternativt division fyra och division fem. totalt 54 föreningar (enkäter).  
Totalt antal enkäter som sändes ut blev 211 stycken till föreningar. Jag valde även att undersöka 
förhållandet hos de olika distriktsförbunden vilket innebar att jag tog ut samtliga 24 distriktsförbund till 
studien. I tabell 1 sammanfattas de deltagande föreningarna och distrikten. 

Val av insamlingsmetod 
Jag valde att använda mig av en webbenkät då fördelarna med snabb insamling, dataregistrering direkt vid 
insamlandet (Dahmström, 2005) övervägde eventuella nackdelar, till exempel att inte kunna övervaka 
ifyllandet eller besvara frågor i jämförelse med att genomföra enkäterna på plats under överinseende av 
mig. De frågor jag ville ha belysta krävde också att respondenten tog reda på fakta om vilka 
utbildningsnivåer tränarna hade och antal tränare med eller utan utbildning inom sitt distrikt eller 
föreningen, vilket gjorde att enkätmetoden var att föredra (Dahmström).  Det fanns även behov av frågor 
med öppna svarsalternativ för att belysa frågeställningarna. Den kvantitativa delen bygger på data 
insamlade genom att de två olika grupperna, distriktsförbunden och föreningarna fyllde i en snarlik 
webbaserad enkät. Titeln på formuläret var undersökning om skillnader i utbildningsnivå för svenska tränare. 

 
Formuläret innehöll ett stort antal frågor uppdelade på olika frågeområden. Dessa var i 
sin tur placerade under följande rubriker  
 

• Grunddata om föreningen/distriktet 
• Antal spelare i olika åldersgrupper 
• Antal lag i distriktet eller föreningen samt nivå 
• Utbildade tränare och nivåer i distrikt eller förening 
• Krav på tränare, ansvarsförhållanden 
• Genomförda tränarutbildningar och nivåer, typer 
• Synpunkter på utbildningar 

 
Merparten av frågorna hade fasta svarsalternativ eller var av den typen att kvantitativa svar skulle lämnas. 
Det fanns en del frågor som var av så kallad öppen karaktär, de öppna frågorna var mer av karaktären 
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nyckelfrågor. Arbetet med att ta fram frågorna skedde i samarbete med Svenska fotbollsförbundets 
utbildningsavdelning. Detta gjordes med bäring mot studiens syfte. 
 
Informationsbrevet (bilaga 1) som medföljde förklarade bakgrunden till undersökningen samt vilket syfte 
den hade, informationsbrevet angav också att det var frivilligt för forskningspersonen att delta och att 
denne kunde avbryta deltagandet utan att ge någon förklaring. Informationsbrevet beskrev också hur 
informationen skulle hanteras samt vid vilket universitet som den skulle publiceras. 

Procedur 
Datainsamlingen från föreningarna och distrikten skedde på likartat sätt. Efter det att föreningarna valdes 
ut gick jag in på SvFF:s hemsida eller respektive distriktsförbunds hemsida. Där finns det länkar till 
samtliga föreningar, på lagens informationssida återfinns det en e-post adress till kansli eller kontaktperson 
på föreningen. Ett e-post meddelande med informationsbrev innehållandes en länk till formuläret 
skickades ut till e-post adressen som angivits på hemsidan.  
 
En liknande procedur användes till distriktsförbunden, till distrikten valde jag att sända enkäten till 
utbildningsansvarig på kansliet.  I e-post meddelandet informerade jag dem om hur jag funnit deras e-
postadress och bad dem att sända brevet vidare om det inte var dem som erhållit e-posten som kunde 
svara på enkäten. 

E-postmeddelandena utsändes i slutet av februari 2012, och jag skickade ut en påminnelse i början av april 
samt ytterligare en påminnelse i början av maj 2012. Svaren från föreningarna har fördelat sig enligt 
följande. 

 

 Tabell 1. Deltagare i enkätundersökning, uppdelat på typ av respondent samt antalet utskickade och returnerade webbenkäter 

Typ av respondent Utsända enkäter  Erhållna svar 

Fotbollsföreningar   

Allsvenskan herr 16 2 

Allsvenskan dam 12 2 

Superettan herr 16 1 

Division ett herr 8 1 

Division ett dam 24 4 

Division två herr 12 5 

Division två dam 15 9 

Division fyra – sex herr 54 15 

Division fyra – sex dam 54 8 

   

Distriktsförbund 24 12 * 

   

Totalt antal 235 59  

*2 distrikt har anmält att de inte kommer genomföra enkäten (totalt antal respondenter 14)
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Av tabellen framgår att 59 av 235 har besvarat webbenkäten. En analys av bortfallet visar att det är störst 
bland de föreningar som spelar i division ett till Allsvenskan. Eftersom det rör sig om ett rätt stort bortfall 
så kan ett problem vara att man inte känner till vilka värden de föreningar som inte svarade har och hur 
det skiljer sig från dem som svarade. Det kan innebära att resultatet snedvrids eftersom de som inte 
svarade var en enskild det av populationen. Eftersom man i alla undersökningar ska kalkylera med bortfall 
så är det även gjort i denna undersökning och undersökaren har vidtagit åtgärder för att minska 
konsekvenserna av bortfallet. En åtgärd som vidtogs var att ta ut fler föreningar ur varje del än vad som 
egentligen behövdes för undersökningen. 
 
Fördelen med att samla in data via webbformulär är att den finns i ett digital redan efter 
inmatningstillfället och det sparas tid samt minskar risken för felinmatning av data. Nackdelen med att 
genomföra datainsamlingen via webbformulär är att försökspersonerna inte kan ställa frågor och begära 
eventuella förtydliganden av frågorna, detta kan medföra att svaren kan bli missvisande. En annan nackdel 
är även att svarsfrekvenser nedgår jämfört med att samla in enkäter vid fysiska träffar.  
Jag anser dock att fördelarna med detta förfaringssätt trots detta uppvägde nackdelarna. 

Analys av data 
All data har analyserats enligt Dahmström (2005) genom att en variabel åt gången kontrollerades i syfte att 
upptäcka om några variabler har några ovanliga värden, eller om några variabler har drabbats av stort 
bortfall. Därefter undersöktes eventuella samband mellan variablerna i syfte att dela upp dem utifrån de 
olika frågeområdena och bilda korstabell eller spridningsdiagram beroende på vilka värden variablerna 
hade.  För att kunna datorbehandla vissa av svaren kodades en del variabler (Dahmström) till exempel de 
svar som innehöll text i svaren och därigenom inte direkt kunde användas i diagram eller korstabeller. 
Detta gjordes genom att varje enskild variabel tilldelades en siffra (till exempel 1 för Ja, 2 för Nej och 0 för 
vet ej). För detta ändamål användes programmet Microsoft Excel 2010.   
 
De öppna svaren har analyserat genom att samtliga lästs igenom noggrant ett flertal gånger. Därefter 
delades de in i olika undergrupper beroende på vilken fråga de tillhörde. Slutligen valdes en del citat ut 
baserat på relevans mot undersökningens syfte. Syften med citaten var bland annat att själv ge läsaren 
möjlighet att bilda sig en uppfattning om respondenternas åsikter. 

 
Jag vill även påpeka att jag inte anser mig vara objektiv i en studie av det här slaget, även om jag har 
försökt att vara så objektiv och saklig som möjligt. Eftersom jag är idrottsledare så har det påverkat såväl 
val av studieobjekt, frågeställningar men även de tolkningar jag gjort av enkäter och öppna svar. Detta kan 
ha inneburit att jag ställde frågor som en nybörjare inom området inte skulle ställt men även att jag tagit 
vissa saker för givna och därigenom inte heller ställde sådana frågor. Jag hoppas dock att då jag är 
medveten om denna problematik att det har varit möjligt för mig att ändå genomföra denna studie med så 
god kvalitet som möjligt. 

Validitet och reliabilitet  

För att inledningsvis kontrollera frågorna och enkätens utformning genomfördes en pilotstudie med ett 
antal respondenter. Denna pilotstudie bidrog förhoppningsvis till att frågorna blev så tydliga som möjligt 
och att kvaliteten blev så hög som möjligt, detta genom att en del frågor formulerades om och en del 
förtydligades. Citat har använts för att exemplifiera de kategorier och resultat som jag har funnit och kan 
förhoppningsvis öka läsarens förståelse för de resultat jag redovisat och de analyser jag genomfört. Detta 
kan i sin tur möjliggöra för läsaren att bilda sig en uppfattning om undersökningens validitet. Validitet är 
ett begrepp för att beskriva mätningars kvalitet (Wolming, 1998). I och med att jag använt mig av en 
webbenkät har alla respondenter haft möjlighet att besvara samma frågor och undersökningen har utförts 
likadant för alla respondenter vilket är viktigt för att minska risken för slumpmässiga mätfel, det vill säga 
för att öka studiens reliabilitet (Wolming, 1998).  
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Etiska överväganden 
Individskyddskravet finns för att skydda undersökningspersoner så forskningen inte skall skada dem 
fysiskt och psykiskt, eller genom kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). Detta grundläggande krav är 
utgångspunkten för de forskningsetiska överväganden som har gjorts i denna studie. Dessa överväganden 
har handlat om fyra olika typer av krav som ställts under studiens gång: nyttjandekravet, 
informationskravet, kravet på samtycke och konfidentialitetskravet.  

 
Nyttjandekravet.  Denna undersökning har inte materialet använts i kommersiellt syfte och det kommer 
endast vara jag som har tillgång till materialet. 
Informationskravet. Jag har använt mig av ett informationsbrev till forskningspersonerna. I 
informationsbrevet informerades forskningspersonerna om deras uppgift i projektet och vilka villkor som 
gäller för deras deltagande. De har informerats att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin 
medverkan när de önskar. I och med att informationsbrevet var utformat som det var och undersökning 
var enkätbaserad uppfylldes även kravet på samtycke. 
Konfidentialitetskravet. Det är viktigt att försöka skydda deltagarnas integritet på bästa 
sätt. Undersökningen har uppfyllt kraven på konfidentialitet då deltagarna inte angav uppgifter som gjorde 
det möjligt att identifiera dem.  
 
Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och dess 
medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på väsentliga frågor och 
att den håller hög kvalitet. Forskningskravet innebär att den tillgängliga kunskapen utvecklas och fördjupas 
samt att metoder utvecklas (Vetenskapsrådet, 2002).  

RESULTAT 
Totalt erhölls svar från 47 föreningar och 12 distriktsförbund på enkäterna, sammanlagt 59 svar. 
Föreningarnas återfinns från allsvenskan både herr och dam ner till division sex. Då föreningarna eller 
distriktsförbunden citeras anges de med hänvisning till vilken nivå de verkar på.  Efter kontakt via 
elektronisk post med svenska fotbollförbundets utbildningsavdelning erhölls följande svar på frågan hur 
många tränare det totalt finns utbildade. 

”Jag kan inte ge dig en siffra på hur många som genomfört vår nya utbildning då jag inte har någon statistik över de 
utbildningar som distrikten genomför här och nu. Vår nya utbildning består av fyra kurser, Avspark, Bas, 
Avancerad och Pro. Avspark och Bas nivåerna sköter distrikten. Avancerad och Pro genomför Svenska 
fotbollförbundet. Idag har 1023 st. erhållit UEFA Avancerad diplom och 116 st. UEFA Pro diplom. De som 
gått steg 3 och steg 4 från år 2000-2007 är berättigade ett A resp. Pro diplom. Kurserna för Avancerad 
tränarutbildning arrangerar vi på Bosön, Växjö och ibland Jönköping. Där har vi olika upplägg varje år beroende 
på hur lokalerna är lediga. Den första Pro kursen startade 2009 efter det har vi examinerat 2 kullar 24 st. Idag 
har vi två 12+12 Pro kullar igång.”  

 
Av citatet framgår hur tränarutbildningen är uppbyggd samt att respektive distrikt sköter administrationen 
av tränarutbildning från Avspark till Bas diplomkurs. Detta innebär att det inte finns någon samlad 
uppfattning om det totala antalet utbildade tränare på dessa nivåer. Det framgår även antal utbildade 
tränare på nivåerna Avancerad och Pro. 
Resultatredovisningen inleds med att belysa eventuella samband mellan utbildade tränare och geografisk 
hemvist.  

Eventuella samband mellan geografisk hemvist och utbildningsnivåer 
Finns det några klara skillnader på utbildningsnivåer i glesbefolkade respektive befolkningstäta regioner? 
Det går inte i denna undersökning påvisa att befolkningsmängd har någon direkt koppling till antalet 
utbildade tränare i ett fotbollsditrikt. Resultatet jämförs utifrån befolkningsmängd kontra hur stort antal 
utbildade tränare som finns i respektive distrikt. I tabellen nedan redovisas antalet utbildade tränare i 
distrikten fördelat på de olika utbildningsstegen. Distrikten är grupperade i ordning med det 
befolkningstätaste distriktet överst. 
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Tabell 2 utbildade tränare 2011 i förhållande till befolkningstäthet. 

 Typ av utbildning      
Distrikt  Avspark Bas 1 Bas 2  Bas diplom Avancerad  PRO 
Stockholms FF 6046 1159 261 118 0 0 

Uppland 1591 1941 378 26 18 4 

Smålands FF 2887 3916 625 49 0 0 

Västergötland 1623 364 67 28 25 1 

Östergötland 367 378 95 0 5 0 

Gotland 260 69 28 14 5 0 

Dalslands FF 183 328 74 0 0 0 

Dalarna 1090 526 1268 19 10 0 

Hälsingland FF 34 51 15 0 0 1 

Västerbotten 1427 1401 271 32 0 0 

Jämtland-Härjedalen 758 77 23 13 7 0 

 
Totalt antal 16266 10210 3105 299 70 6 

Utöver att få fram hur många utbildade tränares som finns i respektive distrikt är det även intressant att 
studera hur många utbildade tränare i förhållande till totala antalet spelare som det finns i respektive 
distrikt. Det finns inte riktigt samma mönster avseende totala antal utbildade tränare att finna som när en 
jämförelse görs i förhållande till spelarantal. Vid en jämförelse på hur många spelare som finns i distriktet 
och antal utbildade tränare är det inte alltid de befolkningstätaste distrikten som har flest antal utbildade 
tränare per spelare. 

 

Tabell 3. Jämförelse mellan totalt antal spelare per distrikt i förhållande med totalt antal utbildade tränare. 

Distrikt Totalt antal spelare Totalt antal tränare Snitt spelare per tränare 

Dalarna 8963 2913 3,1 

Uppland 14818 3958 3,7 

Västerbotten 12353 3131 3,9 

Smålands FF 30646 7477 4,1 

Jämtland-Härjedalen 
4154 878 4,7 

Dalslands FF 2896 585 5,0 

Stockholms FF 42668 7584 5,6 

Gotland 2735 376 7,3 

Västergötland 28287 2108 13,4 

Hälsingland FF 4889 101 48,4 

Totalt antal 152409 29111 5,2 

 
En del av svaren som inkommer pekar på att det finns problem med att få tränare till föreningarna och 
dessutom få dem att gå utbildning i det som kan benämnas glesbygd. En av de tillfrågade föreningarna 
svarade följande; 

”Jag, som är sekreterare i föreningen sedan 1974, har kikat igenom enkäten och funnit att den knappast är 
applicerbar på vår verksamhet. Vi har sedan några år tillbaka ingen organiserad 
ungdomsverksamhet/utflyttningsbygd och ointresserade föräldrar, och kan med nöd och 
näppe hålla ihop två seniorlag, A-laget i div 4 Nordöstra Småland och U-laget i Utveckling B. 
Det är flera år sedan vi hade en tränare som hade gått något steg på SvFF:s tränarutbildning. 

Idag har vi löst det med inhemska krafter, utan formell utbildning”.  

(Division 4 förening från Småland utanför ett mindre samhälle) 
 
En annan förening också från glesbygd enligt följande; 

”Hej Jonas. Vi önskar ingen mer påminnelse och ej heller att delta i denna undersökning. Vi är en liten förening 
utan utbildningsansvarig och anställda tränare.” (division 5 förening från Värmland, ett litet samhälle) 
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Av de två senaste citaten framgår att det inte finns riktigt klara samband mellan storlek på distrikten och 
utbildade tränare. Studien visar också att det inte finns några klara samband mellan tränartätheten och 
antal spelare totalt i respektive distrikt. I följande del av redovisningen kommer jag jämför eventuella 
samband mellan klubbtillhörighet och antal utbildade tränare. 

Eventuellt samband mellan antalet klubbar i de högsta nivåerna antalet utbildade tränare 
i regionen? 

Många föreningar har en stor procentuell andel utbildade tränare. De föreningar som har lag högt upp i 
seriesystemet på herrsidan verkar också ha en stor andel utbildade tränare. Av de distrikt som svarat på 
enkäten har de med flest lag inom elitfotboll (allsvenskan dam, herr samt superettan) ett större antal 
utbildade tränare i regionen. Görs det däremot en jämförelse på tränartäthet inom regionen kopplat mot 
antal elitlag fås inte samma resultat.   
 
Samband mellan antal klubbar i de högsta nivåerna och antal utbildade tränare  

Tabellen är rangordnad utifrån hur stor procentandel av tränarna som genomfört någon av svenska 
fotbollförbundets tränarutbildning. Två av de damallsvenska klubbarna har inte redovisat antal utbildade 
tränare därför redovisas de längst ner i tabellen. 

 
Tabell 4. Jämförelse mellan antal tränare och antal utbildade tränare utifrån divisionstillhörighet på 
representationslag  

Divisionstillhörighet för 
representationslag herr 

Divisionstillhörighet för 
representationslag dam 

Totalt antal 
spelare 

Totalt antal 
tränare 

Totalt antal 
utbildade 

tränare 

Andel 
utbildade 
tränare i 
procent 

Allsvenskan - 302 29 28 97 

2 4 323 42 37 88 

4 3 155 27 23 85 

4 - 135 16 12 75 

4 1 527 110 77 70 

Allsvenskan -  374 61 38 62 

2 2 665 65 38 58 

3 2 460 102 59 58 

6  - 100 14 8 57 

4 2 275 62 35 56 

Superettan 4 240 45 24 53 

4 3 335 122 57 47 

4 3 278 49 20 41 

1 1 252 37 14 38 

 - 1 12 35 9 26 

5 2 220 47 12 26 

2 - 125 16 4 25 

4 4 290 36 8 22 

4 - 250 46 9 20 

3 4 298 64 7 11 

- Allsvenskan 18 3 0 0 

5 5 255 41 0 0 

4 4 450 64 0 0 

4 5 158 1 0 0 

4 3 54 12 0 0 

3 1 382 61 0 0 

 - 2 22 3 0 0 

-  Allsvenskan 10 22 0 0 

Totalt antal  6965 1232 519 42 
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Fördelat på klubbnivå blir det svårt att särskilja svaren, därför redovisas svaren utifrån herr fotboll och 
damfotboll respektive elit kontra övrig nivå eftersom många föreningar har både dam och herrverksamhet. 
Detta innebär att det blir svårt att redovisa utifrån nivåer för dam och herrfotboll. 
Elitklubbar har fler utbildade tränare bland åldersgrupperna 13-19 samt senior, PRO-utbildade tränare 
återfinns enbart på seniornivå bland elitklubbarna förutom hos en elitklubb som redovisar PRO utbildade 
bland pojkar 13-19 år. 

 
På lägre nivåer återfinns de utbildade tränarna framför allt på avspark och bas 1. I sex av föreningarna 
finns det inga tränare som inte genomfört någon utbildning i svensk fotbolls regi. 

 

Tabell 5. Medel av antal spelare samt antal tränare per åldersgrupp pojkar samt antal spelare per tränare 

 
Spelare 0-12 år Tränare 0-12 Tränartäthet 

Elit 151 20 8 

Div. 2 132 12 11 

Div. 3 166 25 7 

Div. 4-6 124 18 7 

Totalt antal 573 75 8 

 
Spelare 13-19 Tränare 13-19 

 
Elit 113 15 8 

Div. 2 202 9 22 

Div. 3 138 16 9 

Div. 4-6 68 8 9 

Totalt antal 521 48 11 

 
Spelare senior Tränare senior 

 
Elit 23 3 8 

Div. 2 27 6 5 

Div. 3 41 5 8 

Div. 4-6 30 4 8 

Totalt antal 121 18 8 

 

Tabell 6. Medel av antal spelare samt antal tränare per åldersgrupp flickor samt antal spelare per tränare 

 
Spelare 0-12 år Tränare 0-12 Tränartäthet 

Elit 60 9 7 

Div. 2 86 11 8 

Div. 3 71 12 6 

Div. 4-6 66 8 8 

Totalt antal 283 40 7 

 
Spelare 13-19 Tränare 13-19 

 
Elit 69 9 8 

Div. 2 80 8 10 

Div. 3 47 9 5 

Div. 4-6 47 4 12 

Totalt antal 243 30 8 

 
Spelare senior Tränare senior 

 
Elit 24 4 6 

Div. 2 19 4 5 

Div. 3 22 3 7 

Div. 4-6 16 2 8 

Totalt antal 81 13 6 
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Föreningarnas uppfattning om tillgänglighet på tränarutbildningen 
Nästa del rör frågan vilken uppfattning tränare i föreningarna har om tillgängligheten på tränarutbildning, 
det vill säga hur lätt det är att kunna gå eller genomföra tränarutbildning. Frågan bestod av två delar, en 
del där föreningarna fick skatta tillgängligheten avseende tränarutbildningar anordnade av sina 
distriktsförbund eller SvFF. Den andra delen var av så kallad öppen karaktär och forskningspersonerna 
har fått beskriva synpunkter avseende tillgängligheten med egna ord. I huvudsak så tycker föreningarna att 
tillgängligheten på utbildningen är bra framför allt på Avspark och Basnivåerna som arrangeras ute bland 
distrikten. Avancerad och PRO ger lite sämre resultat, på dessa sista nivåer är det även färre antal 
föreningar som avstått från att svara. Figuren nedan redovisar föreningarnas uppfattning avseende 
tillgängligheten i procent per utbildningsnivå.  

 
Figur1 föreningarnas uppfattning om tillgänglighet på tränarutbildning. 
 
Av figur 1 framgår att tillgängligheten på Avspark och Baskurserna uppfattas som bra, den får 
genomgående ett bra betyg från respondenterna. Figuren visas även att Avspark och Bas 1 inte får 
omdömet dålig överhuvudtaget. När det gäller Avancerad och Pro är det ett större antal som inte svarar 
och antalet som ger högt betyg minskar. 

 
Föreningarnas svar på den öppna frågeställningen redovisas nedan: 

De flesta föreningarna tycker att tillgängligheten är bra även om det ibland kommer fram att 
utbildningarna kostar för mycket pengar. En förening som spelar i division 1 dam anser att tillgängligheten 
är bra men avseende kostnader svarar de så här ”kostnaderna är generellt för höga för små föreningar även om 
pengar delvis erhållits via Idrottslyftet.”. Andra föreningar anser att det inte finns några bekymmer och en 
förening från Göteborg tycker att Göteborgs universitet erbjuder ett bra komplement till avancerad 
utbildning med den akademiska tränarutbildning som erbjuds där. 

 
”Det är ju tillgång och efterfrågan, det är svårt för små distrikt att få till utbildningar om anmälningarna är för få. 
Det skulle finnas en rubrik på distriktens och SvFFs hemsida om VAR man kan gå dessa utbildningar, det kan 
ju finnas intresse och möjlighet att gå på annan ort.” (div 1 dam) 

 
Andra föreningar framför mer kritik avseende bristen på utbildningar och tillgänglighet. De åsikter som 
framförs är att de inte vet något om de högre utbildningarna (Avancerad och Pro, författarens 
anmärkning). Andra föreningar menar att det finns för få tillfällen samt platser som genomför högre 
utbildningar. En förening som spelar i division 4 för herrar menar att det kan vara problem med att 
föräldrar tröttnar ”Tillgängligheten är bra, problemet är att få tränarna att gå vidare med BAS 2. Hänger nog ihop med 
att föräldrarna tröttnar!”. Andra åsikter som framkommer är bland annat att det råder brist på utbildning för 
målvaktstränare (SvFF har specifika sådana, författarens anmärkning) eller att det är svårt att få ihop ett 
tillräckligt stort antal deltagare för att kunna bedriva utbildning. 
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Kopplat till frågan om upplevd tillgänglighete på tränarutbildningen så är det intressant att veta om 
föreningarna har utbildningsansvariga. Detta eftersom distrikten kan uppleva det som enklare att ha 
kontakt med en utbildningsansvarig hos föreningen. 72 % svarade ja på frågan om det har en 
utbildningsansvarig och 21 % svarade nej. Föreningarna har även motiverat svaret på frågan avseende om 
det finns utbildningsansvariga. En förening svarar på följande på frågan: 
 

Vi försöker trycka på med utbildningar. Föreningen står för en utbildning varje år för våra tränare och ledare och 
det fungerar hyfsat, kan vara svårt att hitta tid för de jobbar och är tränare/ledare ideellt och den ekvationen går inte 
ihop ibland.(div 1 dam) 

 
De föreningar som har utbildningsansvariga har det bland annat för att se till att tränarna är rätt utbildade, 
de tycker att det är bra med utbildning. Det varierar hur många personer som jobbar i föreningarna och i 
en del föreningar finns det någon form av belöningssystem efter att ledarna genomfört utbildning. 
 
Anledningen till att 21 procent av föreningarna inte har utbildningsansvarig motiveras bland annat på 
följande sätt: 
 
En förening i division 3 herr svarade att ”Vi håller på att tillsätta det.”, en division 4 att det beror på 
vakanser i styrelsen och en damförening i division 5 menar ”Vi får ta det vi får tag på”.  

 

17 av föreningarna har krav på sina tränare. I åldersgruppen flickor och pojkar 0-12 har nio föreningar 
avspark som krav, 8 stycken har någon av basnivåerna som grundkrav. Samma kravnivåer återfinns i 
åldern 13-19 år förutom hos elitklubbarna där de kräver avancerad på sina äldsta åldersgrupper, oftast i 
samband med tipselit verksamhet som ska vara elitförberedande. På seniornivå växlar kraven från PRO 
hos elitklubbarna ner till någon av basnivåerna på de lägre nivåerna. En förening har uttalat sig enligt 
följande om sina krav på tränare; 
 

”Vi har inga formella krav men ser helst att samtliga tränare har tränarutbildning och/eller dels har gedigna 
fotbollskunskaper genom egen karriär som fotbollsspelare och dels generell ledarutbildning via sitt jobb etc.”  
(div 2 herr) 

Andra föreningar har önskemål om att tränarna ska gå olika utbildningar men ser svårigheter i att tvinga 
någon. Risken de ser med att tvinga någon är att de inte får några tränare. Andra föreningar bedriver 
arbetet på lång sikt och inför utbildning efter hand. Hos en del föreningar arrangeraras andra 
tränarutbildningar förutom de som finns hos SvFF. Bland utbildningar som har arrangerats av 
föreningarna kan till exempel nämnas, Coerver coaching (4 föreningar) S2S ”secret to soccer” (3 
föreningar) utöver detta finns det interna utbildningar i en del föreningar, någon har utbildat i knä kontroll 
(program framtaget för att minska antalet knäskador) och fotboll 2000 (kombinerar teknik och kondition). 

DISKUSSION OCH ANALYS 
Syftet med studien var att analysera eventuella likheter och skillnader på utbildningsnivåer inom 
tränarutbildningen avseende fotbollstränare för barn och ungdomar (barnens ålder 0-12 år, ungdom 13-19 
år), samt att analysera eventuella samband mellan utbildningsnivå och geografisk hemvist och 
klubbtillhörighet.  

Metoddiskussion 
Pilotstudierna gjorda på bägge enkäterna resulterade i vissa korrigeringar. Korrigeringarna bestod i att en 
del frågor förändrades för att bli tydligare, det lades även till förklaringar till vissa frågor samt en del 
frågeställningar togs bort då de inte bar mot undersökningens syfte. Att använda webbenkät som metod 
har fungerat bra, sett till helhetsperspektivet. Genom användandet har insamling av data avsevärt 
förenklats (Dahmström, 2005). Enkäten gjordes i Google Docs vilket innebar att det var gratis att använda 
det och tillverkningen av formuläret var förhållandevis enkelt. Utskick till föreningarna och distrikten var 
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dock lite krångligare men löstes genom att en länk till enkäten lades till i informationsbrevet. En annan 
fördel var att varje gång formuläret uppdaterades och en respondent besvarade enkäten kom det ett e-post 
meddelande angående detta.  
 
Antalet föreningar och distrikt i undersökningen var tillräckligt många för att undersöka helheten. Cirka 23 
% av föreningarna och 50 % av distrikten svarade på enkäten, vilket medför att resultatet, till viss del, kan 
vara missvisande för helhetsanalysen av tränare inom svensk fotboll. Det låga antalet svarande kunde ha 
minimerats genom telefonintervjuer där respektive förening eller distrikt svarar på enkäten. Detta 
förfarande skulle dock inneburit svårigheter att samla in det tänka antalet enkäter då urvalet var ganska 
stort.  

Eventuella samband mellan geografisk hemvist och utbildningsnivåer?  

Det är svårt att dra några generella slutsatser avseende samband mellan geografisk hemvist och antal 
utbildade tränare. De resultat som kommit in från de olika distriktsförbunden pekar på att det i de stora 
distrikten ofta finns ett större antal utbildade tränare framförallt på avsparksnivån upp till bas.  

 

En del av distrikten har inte gett något antal avseende utbildade tränare på avancerad eller PRO-nivå. 
Detta faktum tillsammans med svaret som erhölls från Svenska Fotbollförbundet enligt ovan gör det svårt 
att dra några slutsatser avseende högre utbildning inom svensk fotboll. Här finns det anledning för 
fotbollsförbundet att jobba vidare med denna fråga för att se om det behövs ytterliga satsningar. En del av 
anledningarna till detta fenomen går att spåra i föreningarnas kommentarer om tränarutbildningen. Det 
framkommer klagomål på att de inget vet om högre utbildningar, det finns för få tillfällen för avancerad 
utbildning samt utbildningsplatser. Svenska Fotbollförbundet kanske bör överväga möjligheten att 
genomföra utbildning inom avancerad nivå på fler än de tre platser där den bedrivs idag, framförallt i 
norra Sverige vilket kan möjliggöra för fler att gå avancerad utbildning. 

 

 En tendens som går att se i svaren är att det finns många tränare som startar avsparksutbildningen, vilket i 
sig är glädjande, men när de sedan ska gå vidare i utbildningsstegen med Bas 1, Bas 2 samt 
diplomeringskursen så sjunker antalet deltagare drastiskt. Denna tendens stöds bland svaren från 
föreningarna där en förening menar att föräldrarna tröttnar och därför inte går vidare i utbildningsstegen. 
En tänkbar anledning till att de tröttnar kan vara de problem som Hertting (2007) pekar på i sin 
avhandling, med oro för kompentens, att råka i konflikt med föräldrar som exempel: En annan anledning 
kan vara att ledarna slutar för att barnen upphör med sin idrott vilket Eriksson (1989a) kom fram till i sin 
forskning om idrottens ledare, ledarskapet i en förening varar i genomsnitt fem till åtta år.  
 

Eventuellt samband mellan antalet klubbar i de högsta nivåerna antalet utbildade tränare 
i regionen? 

Utifrån de svar som erhölls via två av föreningarna så uppfattar jag det som att det är svårt att få ledare till 
”små” föreningar ute på landsbygden och att få dem att gå utbildningar, detta har även Eriksson (1989b) 
påvisat i sina undersökningar. Detta verkar gälla oavsett om föreningarna finns i relativt befolkningstäta 
regioner, Småland som exempel är ju en relativt stor region befolkningsmässigt sätt men innehåller en hel 
del mindre föreningar och har ett stort antal utbildade tränare med hög tränartäthet i förhållande till 
antalet registrerade spelare (4,1 spelare per tränare).  

 

Det går inte att dra slutsatsen att befolkningstäta regioner har fler utbildade tränare per spelare. 
Stockholms FF har som exempel ett värde med 5,6 spelare per utbildad tränare. Detta är ett väldigt bra 
värde men mindre distrikt som till exempel Dalarna eller Uppland kommer upp i ännu bättre värden med 
3,1 respektive 3,7 spelare för varje utbildad tränare. Noterbart med dessa siffror är att de bara är 
beräknade på spelare som är registrerade hos distriktsförbunden från om med tolvårsåldern och tränarna 
kan träna barn under tolv år. 
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Svensk fotboll ställer från och med 2011 krav på att tränarna i allsvenskan har PRO-utbildning samt från 
2014 samma krav på föreningar i Superettan. Dessa krav innebär ju med automatik att utbildningsnivån 
avseende de högsta tränarutbildningarna är högre i de distrikt som har elitföreningar.  
 
Bland de distrikt som besvarade enkäten hade fem av distrikten två eller fler lag på elitnivå, antingen på 
dam eller på herrsidan. I dessa distrikt finns det många utbildade tränare men det är min bedömning att 
det ofta hänger samman med att det finns mycket registrerade spelare i distrikten. Vid en jämförelse 
mellan distrikt som har elitlag och distrikt utan elitlag så finns det ingen uppenbar skillnad i antalet tränare 
som genomfört Bas-diplom utbildning i distriktet. Det noterbara är att i de distrikt som har elitlag finns 
det tränare som gått Bas-diplom utbildning men i distrikt utan elitlag finns det i en del distrikt inga Bas-
diplom utbildade tränare. Här vore det intressant att genomföra ytterligare forskning i ämnet och se vad 
detta kan bero på. Det går inte att dra några generella slutsatser att det finns fler utbildade tränare i en 
region som har elitlag utan antal utbildade tränare verkar i de flesta fall ha samband med antal utövare i 
regionen. Det finns dock distrikt med relativt liten befolkningsmängd men stor andel utbildade tränare, 
det kan eventuell bero på hur drivande den utbildningsansvarige är på distriktet, Eriksson (1989b) fann i 
sin undersökning att det fanns föreningar som inte brydde sig om utbildning, vilket talar för att en 
drivande kontakt är nödvändig. 

Samband mellan antal klubbar i de högsta nivåerna och antal utbildade tränare  

Resultaten från föreningarna vad det gäller utbildade tränare kontra outbildade stämmer ofta överens med 
de resultat som Redelius (2002) kom fram till att många idrottsledare saknar specifik idrottsledarutbildning 
vilket också Eriksson (1989a) kom fram till. I Erikssons undersökning saknade en fjärdedel 
idrottsutbildning. Resultatet i denna undersökning stämmer också med det som Eriksson kom fram till i 
sin undersökning (Idrottsledarna – igår – idag – imorgon, 1989b) där han menar att för en huvuddel av 
tränarna så är det en ideell sysselsättning vilket gör det svårt att ställa krav på formell utbildning. Detta 
återspeglar sig genom att det finns verkar finnas ett lägre antal utbildade tränare i föreningar som verkar på 
lägre nivåer. I föreningarna som återfinns på elitnivå finns det procentuellt ofta fler högre utbildade 
tränare framförallt på ungdoms och seniorsidan. I elitklubbarna har ofta de tränare som verkar på dessa 
ålderskategorier avancerad eller PRO-nivå på sin utbildning. På barnsidan 0-12 år finns det nästintill alltid 
tränare som har genomfört Bas 2 eller Bas-diplom på dessa nivåer.  

 
Att det finns fler och bättre utbildade tränare bland elitföreningarna kan enligt min uppfattning bero på 
ett antal saker. Ofta finns det i dessa föreningar krav på utbildning, som exempel så anger elitklubben 
AIK på ett tydligt sett i sin ”Verksamhetsplan AIK Ungdomsfotboll” de krav som ställs på olika nivåer för sina 
tränare.  En annan orsak kan enligt min uppfattning vara att de ledare som söker sig till en elitklubb gör 
det för att de vill bli och utvecklas som tränare, skillnaden mot de som blir tränare i mindre föreningar 
oftast är föräldrar till barn och som då är kvar i verksamheten så länge barnen är kvar, vilket även 
Eriksson (1989a) kom fram till.  

 

Om idrottsledarna inte har rätt utbildning för uppgiften så kan en konsekvens kanske bli att de inte utgår 
ifrån barnens perspektiv som Eliasson (2009) i sin avhandling anser är viktigt med den idrottsliga 
triangeln. En annan konsekvens kan bli det som Hertting (2007) pekar på i sin avhandling, att tränaren 
aldrig kommer ifrån sin känsla av okunskap. Detta kanske kan innebära att ledarens fokus inte enbart kan 
vara på barnens inlärning. Även andra undersökning har pekat på vikten av utbildade tränare för att 
underlätta för barnen (Smith et al, 1979) där barnens inlärning blir bättre med utbildade tränare som kan 
ge rätt sort återkoppling. Risken med outbildade ledare är att barnens inlärning kanske blir sämre beroende 
på en sämre inlärningsmiljö och sämre pedagogik.  

 

Ordföranden i föreningen svensk elitfotboll (SEF) Stefan Lundins talar om vikten av utbildade tränare i en 
debattartikel på svensk fotbolls hemsida ”rätt att utbilda”.  Lundins uppfattning är att det bör finnas ett 
fotbollslag i varje by och att det är viktigt med bra tränare i tidig ålder. Han pekar på vikten av att behålla 
spelarna länge vilket kan underlättas om vi har bra utbildade tränare som kan skapa en bra inlärningsmiljö 
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och undviker att spetsa trupperna för kortsiktig framgång. Lundins uppfattning är att det behövs ett stort 
kunskapslyft bland svenska fotbollstränare, han pratar mest om högre utbildning men denna undersökning 
visar ju även att det finns ett behov av kunskapslyft även på avspark och Bas-nivån 

Föreningarnas uppfattning om tillgänglighet på tränarutbildningen 
Eftersom Riksidrottsförbundet (RF) anser bland annat i ”idrotten vill” (2009) att utbildning är en mycket 
viktigt ingrediens för att stimulera ideella ledare att fortsätta med sin verksamhet är det intressant att 
kontrollera hur föreningarna upplever tillgänglighet på utbildning. RF anser att den kvalificerade 
utbildningen behöver intensifieras, en intensifierad ledarutbildning är enligt RF ett önskemål från ledare på 
alla nivåer och därmed en överlevnadsfråga för den ideella idrottsrörelsen.  Det gäller även elitidrottens 
tränare och ledare, i form av en högre tränarutbildning. 

Resultaten från föreningarna återspeglasenligt min uppfattning lite av att det är distriktsförbunden själva 
som sköter utbildningen från Avspark till Bas-diplom kurserna och Svenska Fotbollförbundet som sköter 
Avancerad och Pro. 

Tillgängligheten på Avspark och Bas 1 är enligt föreningarnas uppfattning väldigt bra, den får 
genomgående ett bra betyg från föreningarna 45 % ger den bra betyg och 10 % procent ger extremt bra 
betyg, detta återspeglar sig i att det är en stor mängd tränare som går Avspark och Bas 1. Under 2011 gick 
16266 tränare Avspark på de 10 distrikt som uppgav numerärer, en enkel uppskattning på det totala 
antalet i landet ger vid handen att nästan 40000 ledare gått Avsparksutbildningen. Även antalet deltagare 
som slutfört Bas 1 paketet är stort, 10210 ledare slutförde alla de fyra utbildningsdagarna som den 
innehåller, alla som påbörjar slutför den inte vilket innebär ett större antal som gått någon av delkurserna. 
Samma uppskattning av antal deltagare ger ungefär 24000 tränare som gått Bas 1 enligt distriktens 
uppgifter. Om denna uträkning stämmer så är dessa siffror enligt min uppfattning bra, det skulle iså fall 
innebära att många av de barn som dagligen deltar i fotbollsaktivitet möter någon ledare som åtminstone 
är utbildad i Avspark eller Bas 1. 

 

Då jag själv varit ute och genomfört tränarutbildningar inom bland annat ”träna och leda små lirare” samt 
klubbtränarutbildningar framkommer önskemål om fler riktade utbildningar, att distriktsförbunden 
kommer ut till föreningarna istället för tvärtom. Många deltagare uppskattar när tillexempel en lokal 
spelarutbildare kommer ut och genomför tematräningar. Att genomföra utbildningar i Avspark och Bas 1 
ute bland lokala föreningar som jag vet genom egen erfarenhet att Smålands fotbollförbund gör är enligt 
min uppfattning ett mycket bra sätt att öka antalet utbildade tränare.  

Vad det gäller de högre utbildningarna så får de mer kritik, de uppfattas som svårtillgängliga, generellt för 
höga kostnader och även att det är svårt att få tränarna att gå vidare till Bas 2 eller Avancerad. Det kan 
även vara svårt att få ihop tillräckligt många deltagare för att gå kurserna, vilket kan medföra att 
utbildningen inte går att bedriva utlokaliserat. Detta märks även på det antal som slutför Bas 2, det nedgår 
till 3105 tränare och Avancerad som går ner till 70 tränare under 2011. Här vore det intressant att bedriva 
ytterligare forskning hur det kan bli fler deltagare till kurserna om det ska rimma med RF:s tankar om mer 
kvalificerad utbildning och även SEF:s önskemål om det stora kunskapslyftet bland tränarna. Kanske kan 
det vara en framgång att ge viss del av utbildningen på distans, att sprida ut den på fler platser, ta hjälp av 
ännu fler Universitet och högskolor eller på något sätt få in en kostnadstäckning för att ge fler möjlighet 
att gå? 

 

De flesta av föreningarna har en utbildningsansvarig och tycker att utbildning är viktigt vilket är glädjande. 
En förening anger att de har egna ansvariga som genomför utbildningen inom föreningen vilket är ett 
väldigt bra sätt att nå fram till ledarna. Tyvärr verkar det som om Erikssons (1988) siffror med föreningar 
som inte bryr sig om ledarutbildning överhuvudtaget står kvar, dock inte alla föreningar som saknar 
utbildningsansvarig, det är inte alltid det finns ideella krafter att få tag på. Det är dock inte bra med tanke 
på barnens rätt till utbildade ledare. Här behöver hela idrotten ta ett nytt grepp och på något sätt komma 
fram till dessa föreningar med kunskap om vikten av utbildning, framförallt för barn och ungdomsledare. 
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Sammanfattning 
Förutom skolan och hemmet är föreningsidrotten en viktig socialisationsmiljö i vårt samhälle. 
Idrottsföreningar, till exempel fotbollsföreningar, är viktiga arenor där många barn och ungdomar träffas 
och umgås tillsammans med varandra och med vuxna. Förr i tiden sågs idrotten som en unik 
socialisationsmiljö, som användes för att forma och utveckla hårt arbetande män som var friska, starka, 
lojala och disciplinerade. Denna syn på idrotten har i våra dagar tonats ner men som en miljö för fostran 
och socialisering lever den fortfarande kvar. 
 
Karp (2000) menar i sin avhandling att idrotten ingår som en del av samhällsfostran tillsammans med 
hemmet och skolan. Många föräldrar har uppfattningen att det som barnen lär sig i idrotten är till nytta för 
dem i skolan. Karp anser att eftersom idrotten har en stor påverkan på barn och ungdomar och dessutom 
har en stor popularitet så innebär det att den dessutom står för en stor del av samhällets fostran. 
 
Det är viktigt att som ledare kunna reflektera över vad man gör. Reflektionen ska riktas både mot det egna 
medvetandet och mot den verksamhet man företräder. Genom utbildning får ledaren mer kunskap och 
idrottens traditionella sanningar som framkommer genom studiematerial och andra medier kan synliggöras 
och ifrågasättas. Detta kan användas i reflektionen och det ledaren lärt sig genom utbildning kan värderas 
mot den egna verksamheten. Det är viktigt att som ledare sätta barnen i centrum och utveckla den 
pedagogiska verksamheten. 
 
Det är viktigt med en kontinuerlig och levande diskussion bland ledare och utbildare för att få en 
kunskapsbildningsprocess kring ledarskapets förutsättningar. Ledarutbildning kan skapa förutsättningar 
för goda möten mellan ledare från olika kulturer och miljöer. Dessa möten kan vara viktigt både som 
kunskapsbilden och utveckla ledarnas pedagogiska färdigheter men även vara en grund för öppna 
diskussioner. Det är viktigt att idrotten följer med i samhällsutvecklingen och är den socialt och 
demokratiskt fostrande organisation som staten förväntar sig att den ska vara. 

 
Enligt min uppfattning är det viktigt att ha många och för uppgiften rätt utbildade ledare. Tidigare 
undersökningar har också visat att det finns skillnader i förmåga att lära ut mellan outbildade och 
utbildade tränare. Undersökningarna visar även på skillnader i att skapa bra inlärningsmiljöer om det finns 
utbildade ledare att tillgå. Många av de tillfrågade föreningarna har krav på utbildade tränare och ofta har 
elitföreningarna högre krav. Det är enligt min uppfattning bra om det finns önskemål om utbildade ledare 
om idrotten ska vara en bra miljö för socialisering och fostran, men det är även viktigt att ledarna har den 
kunskap om fysiologi som behövs för att träna barnen på rätt sätt. Gör man en enkel bedömning kan antal 
ledare grovt uppskattas inom fotbollen. 2010 fanns det 3 460 föreningar i de 24 distriktsförbunden i SvFF, 
med ungefär 500 000 aktiva spelare. 20 spelare per lag i genomsnitt ger vid handen att det borde finnas 
minst 25000 lag. Finns det två ledare per lag finns det inom svensk fotboll närmare 50000 ledare som både 
är ideella och professionella.  Dessa ledare vore intressant att forska vidare kring, 

 

Avslutningsvis vill jag tacka alla dem som bidragit till denna uppsats och hoppas att denna studie kan 
motivera till fortsatt forskning inom ämnet tränare och utbildning. 
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BILAGOR  

Brevet till de 24 distriktsförbunden 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Jonas Larsson och jag läser vid Umeå universitet och skriver just nu en kandidatuppsats (C-
uppsats) som en del av min kandidatkurs i idrottspedagogik. Undersökning genomförs i samverkan med 
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och syftet är att undersöka utbildningsnivån i olika ålderskategorier i 
svensk tränarkår inom fotboll. 
 
Ditt distrikt tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Du är en av två personer som jag slumpmässigt har valt från ditt distrikt och du och ditt distrikt inbjuds 
härmed att delta i denna undersökning. 
 
Två personer från varje distrikt har med andra ord blivit utvalda och i de allra flesta distrikten har detta 
urval inneburit att kanslichefen samt den som är ansvarig för tränarutbildning har valts ut. I några distrikt 
kan det vara andra personer som valts ut. Oavsett vilken funktion du har ber jag dig besvarar enkäten. Om 
du tycker att denna enkät istället ska besvaras av någon annan i ditt distrikt ber jag dig om hjälp att 
vidarebefordra den till rätt person.  
 
Enkäten tar 10-15 minuter att fylla i. För att besvara alla frågor så korrekt som möjligt kan det krävas att 
hämtar vissa basfakta om tränarnas utbildningsnivå, antal spelare med mera. Detta bör dock inte innebära 
några problem eftersom dessa data finns registrerade i Fogis. Enkäten är anonym, du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och resultatredovisningen kommer inte att visa vem som 
har besvarat enkäten. Enkäten behandlas konfidentiellt i enlighet med gängse forskningsetiska principer 
och det kommer inte att gå att utläsa vad någon enskild person svarat i enkäten. Ditt deltagande är 
självklart frivilligt, men jag, tillsammans med SvFF, vill givetvis att så många som möjligt besvarar denna 
korta enkät, för att förbättra svensk fotbolls utbildningssystem.   
 
Hur ska du göra för att besvara enkäten? Vänligen klicka på länken nedan för att starta undersökningen:  
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG9XZC1rQVRGRDBhVEpZVFU0QThIZ
Hc6MA 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats vid Umeå universitet, Pedagogiska 
institutionen och finns tillgänglig hösten 2012 för de som vill ta del av slutresultatet. 
 
Tack för er medverkan!                                       
 
Ansvarig student: Jonas Larsson  
Telefon: [Här återfanns kontaktinformation/telefonnummer.].  
Email: [Här återfanns kontaktinformation/e-post adress.]. 
 

Handledare: Kent Löfgren Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 
 

Telefon: 090-786 7421 

Email: kent.lofgren@pedag.umu.se 

Kontaktperson SvFF: 

Johan Fallby 

Telefon: [Här återfanns kontaktinformation/telefonnummer.].  
Email: [Här återfanns kontaktinformation/e-post adress.]. 
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Brevet till föreningarna 
 

Hej! 
 
Mitt namn är Jonas Larsson och jag läser vid Umeå universitet och skriver just nu en kandidatuppsats (C-
uppsats) som en del av min kandidatkurs i idrottspedagogik. Undersökning genomförs i samverkan med 
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och syftet är att undersöka utbildningsnivån i olika ålderskategorier i 
svensk tränarkår inom fotboll. 
 
Din förening tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Din förening är utvald från ditt distrikt och du och din förening inbjuds härmed att delta i denna 
undersökning. 
 
6 klubbar från ditt distrikt har med andra ord blivit utvalda och e-post adressen har tagits från 
fotbollförbundets hemsida. Oavsett vilken funktion du har ber jag dig besvarar enkäten. Om du tycker att 
denna enkät istället ska besvaras av någon annan i din förening ber jag dig om hjälp att vidarebefordra den 
till rätt person.  
 
Enkäten tar 10-15 minuter att fylla i. För att besvara alla frågor så korrekt som möjligt kan det krävas att 
man hämtar vissa basfakta om tränarnas utbildningsnivå, antal spelare med mera. Detta bör dock inte 
innebära några problem. Enkäten är anonym, du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering och resultatredovisningen kommer inte att visa vem som har besvarat enkäten. Enkäten 
behandlas konfidentiellt i enlighet med gängse forskningsetiska principer och det kommer inte att gå att 
utläsa vad någon enskild person eller förening svarat i enkäten. Ditt deltagande är självklart frivilligt, men 
jag, tillsammans med SvFF, vill givetvis att så många som möjligt besvarar denna korta enkät, för att 
förbättra svensk fotbolls utbildningssystem.  
 
Hur ska du göra för att besvara enkäten? Vänligen klicka på länken för att starta undersökningen: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEtmdnNZX1V1Y3NySXBfSGtwYnp6M0E
6MQ 
 
Enkäten behandlas konfidentiellt i enlighet med gängse forskningsetiska principer och det kommer inte att 
gå att utläsa vad någon enskild person eller förening svarat i enkäten.  
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en kandidatuppsats vid Umeå universitet, Pedagogiska 
institutionen och finns tillgänglig hösten 2012 för de som vill ta del av slutresultatet. 
 
Tack för er medverkan!                                       
 
Ansvarig student: Jonas Larsson  
Telefon: [Här återfanns kontaktinformation/telefonnummer.].  
Email: [Här återfanns kontaktinformation/e-post adress.]. 
 

Handledare: Kent Löfgren Pedagogiska institutionen, Umeå universitet 
Telefon: 090-786 7421 

Email: kent.lofgren@pedag.umu.se 

Kontaktperson SvFF: 

Johan Fallby 

Telefon: [Här återfanns kontaktinformation/telefonnummer.].  
Email: [Här återfanns kontaktinformation/e-post adress.]. 
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Enkäten till distriktsförbunden, enkätens exakta utformning går att se genom att klicka på länken i brevet ovan. 

 
Undersökning om skillnader i utbildningsnivå för svenska fotbollstränare 
Undersökningen genomförs i samverkan med Svenska fotbollförbundet och syftet är att undersöka 
utbildningsnivån i olika ålderskategorier inom svensk tränarkår. 

 

Ansvarig student: Jonas Larsson 

Telefon: här återfanns kontaktuppgifter 

Email: här återfanns kontaktuppgifter 

Kontaktperson SvFF: 

Johan Fallby Telefon: här återfanns kontaktuppgifter 

här återfanns kontaktuppgifter 

Denna enkät riktar sig till distrikt fotbollförbunden 

Enkäten i sig tar ca; 10-15 minuter att fylla i men kan behöva en del efterforskning i bland annat FOGIS. Deltagande är 
självklart frivilligt, men vi uppskattar om ni är villiga att delta i arbetet att förbättra svensk fotbolls utbildningssystem.  Du 
kan dock när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Enkäten är anonym, det går inte att utläsa vem 
som har besvarat den. 

1. Datum för ifyllande 

2. Distrikt 

Nedanstående frågor är till för att se hur många spelare och lag som finns i ert distriktsförbund 
3. Hur många ungdomsspelare finns registrerade i Fogis i ert distrikt? Barn, pojkar och flickor 12-
14 år 

4. Hur många licensierade damspelare finns det i distriktet? Dela in i flickor 15-19 år, dam 20 år -
uppåt 

4. Hur många licensierade herrspelare finns det i distriktet? Dela in i pojkar 15-19 år, herr 20 år -
uppåt 

5. Hur många lag är anmälda till spel i distriktet Barn 0-12 år flickor 

6. Hur många lag är anmälda till spel i distriktet Ungdom 13-19 år flickor 

7. Hur många lag är anmälda till spel i distriktet Damsenior 

8. Hur många lag är anmälda till spel i distriktet Barn 0-12 år pojkar 

9. Hur många lag är anmälda till spel i distriktet Ungdom 13-19 år pojkar 

10. Hur många lag är anmälda till spel i distriktet Herr senior 

Undersökning om skillnader i utbildningsnivå för svenska fotbollstränare 

Nu följer frågor om hur många utbildade tränare det finns i ert distrikt 

Detta gäller de tränare som genomfört utbildningen som startade 2007 (avspark till PRO) 

11. Hur många utbildade tränare och på vilken nivå finns det i ert distrikt? 

Svara enligt följande exempel 

Avspark (grundkurs) 

3 kvinnor och 5 män 

(Avspark Dela in i antal kvinnor och män) 

(Bas 1 Dela in i antal kvinnor och män) 

(Bas 2 Dela in i antal kvinnor och män) 

(Bas diplom Dela in i antal kvinnor och män) 

(Avancerad kurs med diplomkurs Dela in i antal kvinnor och män) 
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(PRO utbildning med PRO-Diplom Dela in i antal kvinnor och män) 

Undersökning om skillnader i utbildningsnivå för svenska fotbollstränare 
Nu följer frågor angående tränarutbildning i ert distrikt 

12. Finns det någon ansvarig för tränarutbildning i distriktet?  

(Ja) (Nej) 

Om nej varför inte 

Tränarstegen delas in i följande kategorier 

Avspark 

Bas 1 Ledarskap 

Bas 1 Spelförståelse 

Bas 1 Teknik 

Bas 1 Träningslära/Mv 

Bas 2 Ledarskap 

Bas 2 Spelförståelse 

Bas 2 Teknik 

Bas 2 Träningslära/Mv 

Bas-Diplomkurs 

Avancerad 

PRO 

13. Har ni genomfört några egna utbildningar enligt SvFF tränarstege i distriktet under 2011?  

(Ja) (Nej) 

14. Om ja vilka delutbildningar genomförde ni 2011? 

(Avspark) (Bas 1 Ledarskap) (Bas 1 Spelförståelse) (Bas 1 Teknik) (Bas 1 Träningslära/Mv) (Bas 2 
ledarskap) (Bas 2 Spelförståelse) (Bas 2 Teknik) (Bas 2 Träningslära/Mv) (Bas-Diplomkurs) (Avancerad) 

(Övrigt:) 

15. Ange hur många som slutförde de olika delutbildningar ni genomförde 2011  

(Dela in i kvinnor och män) 

16. Om nej vilken var anledningen till att ni inte genomförde utbildning under 2011? 

17. Vilka utbildningar avser ni arrangera i år (2012)? ’ 

(Avspark) (Bas 1 Ledarskap) (Bas 1 Spelförståelse) (Bas 1 Teknik) (Bas 1 Träningslära/Mv) (Bas 2 
ledarskap) (Bas 2 Spelförståelse) (Bas 2 Teknik) (Bas 2 Träningslära/Mv) (Bas-Diplomkurs) (Avancerad) 

(Övrigt:) 

Övriga kommentarer 

Tack för Er medverkan 
  



 

   
28 

 

Enkäten till föreningarna, enkätens exakta utformning går att se genom att klicka på länken i brevet ovan. 

 

Undersökning om utbildningsnivå för svenska fotbollstränare 
Undersökningen genomförs i samverkan med Svenska fotbollförbundet och syftet är att undersöka utbildningsnivån i olika 
ålderskategorier inom svensk tränarkår 

Ansvarig student: Jonas Larsson 

Telefon: här återfanns kontaktuppgifter 

Email: här återfanns kontaktuppgifter 

Kontaktperson SvFF: 

Johan Fallby Telefon: här återfanns kontaktuppgifter 

här återfanns kontaktuppgifter 

Denna enkät riktar sig till utbildningsansvariga eller kanslipersonal i klubben 

 Enkäten i sig tar ca; 10-15 minuter att fylla i men kan behöva en del efterforskning om tränarnas utbildningsnivå finns 
registrerat i föreningen, bland annat FOGIS. Deltagande är självklart frivilligt, men vi uppskattar om ni är villiga att delta 
i arbetet att förbättra svensk fotbolls utbildningssystem.  Du kan dock när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. Enkäten är anonym, det går inte att utläsa vem eller vilken förening som har besvarat den.  

 

1. Datum för enkätens ifyllande  

2. Divisionstillhörighet för representationslag herr  

3. Divisionstillhörighet för representationslag dam  

4. Hur många aktiva spelare finns det i föreningen? Barn flickor 0-12 år  

5. Hur många aktiva spelare finns det i föreningen? Ungdom flickor 13-19 år  

6. Hur många aktiva spelare finns det i föreningen? Senior damer 20 år - uppåt  

7. Hur många aktiva spelare finns det i föreningen? Barn pojkar 0-12 år  

8. Hur många aktiva spelare finns det i föreningen? Ungdom pojkar 13-19 år  

9. Hur många aktiva spelare finns det i föreningen? Senior herr 20 år - uppåt  

Undersökning om utbildningsnivå för svenska fotbollstränare 

Utbildade tränare 

Nedan följer frågor om utbildade tränare fördelade efter Riksidrottsförbundets åldersindelning samt kön  

10. Totalt antal tränare Barn 0-12 år flickor  

11. Totalt antal tränare Ungdom 13-19 år flickor  

12. Totalt antal tränare Senior 20 år- uppåt dam  

13. Totalt antal tränare Barn 0-12 år pojkar  

14. Totalt antal tränare Ungdom 13-19 år pojkar  

15. Totalt antal tränare Senior 20 år -uppåt herr  

16. Finns det aktiva tränare i föreningen som inte gått utbildning inom SvFF:s tränarstege Ange 
antal under övrigt  

(Ja) (Nej) (Övrigt: ) 

Undersökning om utbildningsnivå för svenska fotbollstränare 

Nu följer frågor om vilken nivå tränarna har för olika åldersgrupper samt kön 

17. Utbildade tränare för flickor och pojkar i åldern 0-12 år (barn) 

Nu följer frågor om hur många utbildade tränare och på vilken nivå ni har inom barn. 

Svara enligt följande exempel 

Avspark (grundkurs) 
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Flickor 3 kvinnor och 5 män 

Pojkar 1 kvinna och 4 män  

Avspark (grundkurs) Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel  
Bas 1 (steg 1 eller U1) genomfört samtliga dagar Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt 
exempel 

Bas 2 (steg 2 eller U2) genomfört samtliga dagar Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt 
exempel 

Bas diplom erhållit diplom Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 

Avancerat diplom (alt Steg 3) erhållit diplom Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 

PRO-Diplom (steg 4) erhållit diplom Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 

Hur många av ovanstående tränare har gått fotbollstränarutbildningen på  

(Universitet/Högskola Utbildningen ges på Göteborg universitet, Högskolan i Halmstad, GIH Stockholm 
i samarbete med SvFF) 

Finns det i barngruppen tränare som har andra akademiska utbildningar? T ex lärarutbildning, 
idrottsvetenskaplig utbildning eller motsvarande (Ja) (Nej) (Vet ej) 

Antal T ex lärarutbildning, idrottsvetenskaplig utbildning eller motsvarande  

18. Utbildade tränare för flickor och pojkar i åldern 13-19 år (ungdom) 

Nu följer frågor om hur många utbildade tränare och på vilken nivå ni har inom ungdom. 

Svara enligt följande exempel 

Avspark (grundkurs) 

Flickor 3 kvinnor och 5 män 

Pojkar 1 kvinna och 4 män  

Avspark Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel  

Bas 1 genomfört samtliga dagar Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 

Bas 2 genomfört samtliga dagar Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 

Bas Diplom, erhållit diplom Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 

Avancerat Diplom, erhållit diplom Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 

PRO-Diplom, erhållit diplom Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 

Hur många av ovanstående tränare har gått fotbollstränarutbildningen på (Universitet/Högskola 
Utbildningen ges på Göteborg universitet, Högskolan i Halmstad, GIH Stockholm i samarbete med SvFF) 

Finns det i barngruppen tränare som har andra akademiska utbildningar? T ex lärarutbildning, 
idrottsvetenskaplig utbildning eller motsvarande (Ja) (Nej) (Vet ej) 

Antal T ex lärarutbildning, idrottsvetenskaplig utbildning eller motsvarande  

19. Utbildade tränare för senior, dam och herr 20 år - uppåt 

Nu följer frågor om hur många utbildade tränare och på vilken nivå ni har inom ungdom. 

Svara enligt följande exempel 

Avspark (grundkurs) 

Flickor 3 kvinnor och 5 män 

Pojkar 1 kvinna och 4 män  

Avspark Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel  

Bas 1 genomfört samtliga dagar Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 

Bas 2 genomfört samtliga dagar Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 

Bas Diplom, erhållit diplom Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 

Avancerat Diplom, erhållit diplom Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 
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PRO-Diplom, erhållit diplom Dela in i pojkar/flickor antal kvinnor/män, enligt exempel 

Hur många av ovanstående tränare har gått fotbollstränarutbildningen på (Universitet/Högskola 
Utbildningen ges på Göteborg universitet, Högskolan i Halmstad, GIH Stockholm i samarbete med SvFF) 

Finns det i barngruppen tränare som har andra akademiska utbildningar? T ex lärarutbildning, 
idrottsvetenskaplig utbildning eller motsvarande (Ja) (Nej) (Vet ej) 

Antal T ex lärarutbildning, idrottsvetenskaplig utbildning eller motsvarande  

Undersökning om utbildningsnivå för svenska fotbollstränare 

Nu följer frågor om vilka krav som föreningen har på tränarna 

20. Finns det krav på tränarutbildning i föreningen (Ja) (Nej) 

Om ja, vilka krav har ni i olika åldersgrupper flickor/dam  

(Avspark) (Bas 1 eller 2) (Bas diplom) (Avancerad diplom) (PRO-diplom) 

Barn 0 - 12 år 

(Avspark) (Bas 1 eller 2) (Bas diplom) (Avancerad diplom) (PRO-diplom) 

Ungdomar 13-19 år 

(Avspark) (Bas 1 eller 2) (Bas diplom) (Avancerad diplom) (PRO-diplom) 

Senior 20 år – uppåt 

(Avspark) (Bas 1 eller 2) (Bas diplom) (Avancerad diplom) (PRO-diplom) 

Om ja, vilka krav har ni i olika åldersgrupper pojk/herr  

(Avspark) (Bas 1 eller 2) (Bas diplom) (Avancerad diplom) (PRO-diplom) 

Barn 0 - 12 år 

(Avspark) (Bas 1 eller 2) (Bas diplom) (Avancerad diplom) (PRO-diplom) 

Ungdomar 13-19 år 

(Avspark) (Bas 1 eller 2) (Bas diplom) (Avancerad diplom) (PRO-diplom) 

Senior 20 år – uppåt 

(Avspark) (Bas 1 eller 2) (Bas diplom) (Avancerad diplom) (PRO-diplom) 

Stämmer inte kraven med tabellen ovan, skriv fritt i rutan nedan precisera gärna  

21. Finns det någon ansvarig för tränarutbildning inom föreningen (Ja) (Nej) (Vet inte/ingen 
uppgift) 

Var vänlig och motivera Ert svar (ja eller nej)  

22. Hur tycker du att tillgängligheten är för tränarutbildningar genom distriktsförbundet och 
SvFF  

Avspark 

(Extremt dålig) (Dålig) (Godkänd) (Bra) (Extremt bra) 

Bas 1 

(Extremt dålig) (Dålig) (Godkänd) (Bra) (Extremt bra) 

Bas 2 

(Extremt dålig) (Dålig) (Godkänd) (Bra) (Extremt bra) 

Bas diplomkurs 

(Extremt dålig) (Dålig) (Godkänd) (Bra) (Extremt bra) 

Avancerad inklusive diplomkurs 

(Extremt dålig) (Dålig) (Godkänd) (Bra) (Extremt bra) 

PRO, inklusive PRO diplomkurs 

(Extremt dålig) (Dålig) (Godkänd) (Bra) (Extremt bra) 

Motivera svaren angående tillgänglighet  



 

   
31 

 

23. Vilka övriga förslag kan din förening vilja ge distrikten/SvFF för att förbättra tillgänglighet av 
tränarutbildningen  

24. Har ni arrangerat eller använt er av andra utbildningar inom föreningen än distriktens/SvFFs 
utbildningar T ex Coerver coaching, Svenska fotbollsakademin, Secrets of Soccer eller liknande  

(Ja) (Nej) 

Om ja, vilka utbildningar?  

Om nej, kan ni tänka er att arrangera eller använda er av dessa utbildningar?  

25. Övriga kommentarer  

Tack för Er medverkan 
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