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Abstract 

Education in Swedish sport is mainly based on traditional learning that requires a lot of time 

and effort, which could be a barrier for trainers since they report a lack of time as a consequence 

of their commitment as a leader. The Swedish sports movement has noticed some trends that 

could be seen as influential on the future directions of sport. One of these trends is a changing 

way of communication where people today communicate to a greater extent with the use of 

digital technology. The Swedish sports movement has to relate to this and follow the evolution. 

The use of e-learning has increased in higher education and organizations over the past decades. 

Benefits such as flexibility and effectiveness along with the possibility to educate a wider range 

of people at a lower cost are some of the things that makes e-learning compelling. Could this be 

the way for the Swedish sport movement to improve their education and make it easier for 

trainers to attend? This study seeks to explore the perceptions of the use of e-learning in 

Swedish sport education. The study was conducted on eight sport educators derived from four 

federations. Information was gathered using semi-structured interviews. The results showed 

that there is an overall positive attitude to the use of e-learning in Swedish sport education given 

that it ensures good quality. The respondents stated that e-learning could be beneficial due to 

flexibility and time saving factors. Furthermore they suggest that these benefits could appeal 

more trainers to attend education. Due to the practical content of education in sports the 

respondents stated that it is hard to make all of the content available through e-learning. All of 

the theoretical material is seen to be workable trough e-learning while some practical events are 

difficult to transmit. Therefore the respondents express a desire to use a blended learning 

approach. 
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Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Annika Johansson som stöttat och hjälpt oss under 

uppsatsens gång. Vi vill även passa på att tacka Västerbottens idrottsförbund för ett intressant 

uppdrag och ett bra samarbete. Mats Klingvall förtjänar även han ett tack då han med stort 

intresse tagit sig tid att lyssna på våra idéer och kommit med goda råd. En stor eloge ska 

slutligen riktas till våra sambos som stått ut med oss under dessa veckor. 
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Inledning  

Riksidrottsförbundets idédokument Idrotten vill (2009) framskriver att idrottsrörelsen, näst 

efter skolan och hemmet, anses vara den viktigaste verksamheten när det kommer till utveckling 

och fostran. Vidare beskrivs de ideella ledarna som en viktig del i detta arbete då det är de som 

har möjligheten att påverka och fostra ungdomar vilket kan bidra till en positiv utveckling av 

samhället. Deras roll i idrottsrörelsen är dels att lära ut idrottsliga färdigheter men de har även 

ett ansvar att förmedla den värdegrund som idrotten står för. Den svenska idrottsrörelsen 

uppges involvera omkring 600 000 ideellt engagerade ledare (Riksidrottsförbundet, 2009). I 

Västerbotten uppger Söderlind (2007) att det ideella engagemanget uppgår till omkring 21 000 

verksamma ledare. I sin studie har Söderlind undersökt en del av de verksamma 

idrottsföreningarna i Västerbotten. Resultatet visar att 70 procent av de undersökta 

föreningarna upplever ett ökat behov av ledarutbildning (Söderlind, 2007). Samtidigt uppger 

många ledare att ett ökat fokus på utbildning kan vara en viktig aspekt för att stärka ledarnas 

intresse och behålla dessa inom idrotten. En brist på ledare kan leda till problem för idrottens 

framtid (Riksidrottsförbundet, 2009).  

Riksidrottsförbundet (2013) lyfter fram fyra trender som kan ses påverka den framtida 

idrottsrörelsen. De menar att dessa trender kan leda till en situation av ökade krav och större 

komplexitet. En av dessa trender är förändrade kommunikationsmönster där individer i allt 

högre grad använder digitala medier för att kommunicera och samla kunskap. Idrottsrörelsen 

måste förhålla sig till detta och följa med i utvecklingen (Riksidrottsförbundet, 2013). Många 

andra instanser, bland annat företag och universitet, har profilerat sin verksamhet till digitala 

medier och därigenom utvecklat sin syn på lärande genom att implementera internetbaserad 

utbildning (e-utbildning). Företag väljer denna typ av utbildning med motiven att det bland 

annat blir möjligt att utbilda ett stort antal anställda till en låg kostnad (Welsh, Wanberg, Brown 

& Simmering, 2003). Denna typ av utbildning har även visat många positiva fördelar för de 

individer som deltar. Några av dessa fördelar uppges vara ökad effektivitet och flexibilitet 

(Batalla-Busquets & Pacheco-Bernal, 2013). Inom idrottsrörelsen är däremot e-utbildning och 

former för detta inte något som det har satsats på. Vissa initiativ har tagits men många av de 

utbildningar som idag bedrivs inom idrottsrörelsen baseras på fysiska träffar och bestämda 

tidpunkter. 

Ledare i dagens idrottsrörelse uppger en önskan om intensifierad utbildning samtidigt som 

Redelius (2002) visar att tidsbrist anses vara en negativ konsekvens som följer med 

ledaruppdraget. Företag och universitet har i högre utsträckning implementerat webbaserade 

utbildningar där fördelar som ökad effektivitet och flexibilitet kan skönjas. Idrottsrörelsen 

menar själva att förändrade kommunikationsmönster ses som en av utmaningarna för det 

framtida arbetet. Kan e-utbildning vara en möjlighet för idrottsrörelsen att följa med i 

utvecklingen och samtidigt erbjuda effektiva och flexibla utbildningar som kan underlätta för 

ledare och föreningar? 

Det vi avser med denna studie är att öka kunskapen om idrottsutbildares uppfattning gällande 

e-utbildningens möjliga existens inom idrotten. Utifrån ett idrottspedagogiskt perspektiv är 

frågan gällande e-utbildning av stor vikt då den kan förmodas påverka hur människor inom 

idrotten får tillgång till och deltar eller inte deltar i utbildning men även hur innehållet och 

upplägget av dessa utbildningar får betydelse för vad deltagarna lär sig och får med sig från 

utbildningarna till den praktiska verksamheten.  
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Syfte  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om e-utbildningens möjliga existens inom 

idrottens utbildningsutbud. Detta kommer att studeras utifrån idrottsutbildares uppfattningar 

gällande införandet av e-utbildning. 

 

 De frågeställningar som fokuseras är: 
 

 Hur ser utbildare inom idrottsrörelsen på att införa e-utbildningar inom idrotten? 

Upplever de några för- och nackdelar med e-utbildning gentemot nuvarande 

utbildningar? 

 

 Hur ser utbildare inom idrottsrörelsen på processen att förändra hur utbildning 

genomförs? Vad krävs och vilka bör vara delaktiga i processen? 

 

 Vilka uppfattningar har utbildare inom idrotten kring upplägg, svårigheter och 

möjligheter med e-utbildning? 
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Tidigare forskning 

I följande del redovisas teorier om lärande vilket sedan följs upp med en presentation av 

forskning inom området e-utbildning och kombinerat lärande.  

Teorier om lärande  

Behaviorismen 

Behaviorismen har en empiristisk syn på lärande. Hur en individ agerar är beroende av dennes 

tidigare erfarenheter från liknande situationer. Inlärning definieras inom denna teori som en 

förändring av det yttre observerbara beteendet. En individs tanke, reflektion och uppfattning är 

något som inte går att observera. I och med det anser behavioristen att detta inte existerar, 

alternativt att det inte går att studera utifrån vetenskapliga objektiva metoder. Förgrundsfigur 

för teorin var Ivan Pavlov som med sina studier på djur visade hur hundar med betingade 

reflexer reagerade som svar på ett stimuli. Behaviorismen utvecklades senare av B.F. Skinner. 

Utgångspunkt i hans observationer var att individer har en tendens att upprepa ett beteende 

som de upplever ett positivt resultat (belöning) av. På motsatt vis minskar alternativt försvinner 

ett beteende om individen inte upplever något positivt eller om beteendet leder till ett negativt 

resultat (bestraffning) (Säljö, 2014).  

Kognitivismen  

Inom kognitivismen var det, i motsats till behaviourismen, intressant att studera människors 

tänkande. Ett led i den kognitiva synen på lärande är konstruktivismen (Säljö, 2014) där Jean 

Piaget kan ses som en förgrundsfigur (Imsen, 2006). Denna syn menar att människan är aktiv i 

sitt eget lärande och skapar sin egen syn av omvärlden. Det är dock en syn som inte tar 

omgivningens påverkan i beaktning. Man menar att individer lär sig likadant oberoende av 

vilken kontext denne verkar inom (Säljö, 2014).  

Sociokulturellt synsätt 

De två ovanstående teorierna om lärande har enligt Säljö (2014) dominerat forskningen inom 

fältet. I sin bok lyfter han fram en syn på lärande som han kallar sociokulturell. Detta synsätt 

som författaren berättar om är i stora drag influerat av Lev S. Vygotsky som försökte formulera 

ett alternativ till behaviourismen och kognitivismen. Vidare menar Säljö att en central del i den 

sociokulturella synen på lärande och utveckling är kommunikativa processer. Genom att 

kommunicera med andra får individen ta del av färdigheter och kunskaper. Till skillnad från 

kognitivismen menar den sociokulturella läran att omgivningen har en tämligen stor inverkan 

på lärandet. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande utgår från att utveckling sker genom 

utvecklandet av redskap som gör att människan förmår att flytta gränserna för såväl praktisk 

som intellektuell förmåga. Detta medför dock konsekvenser eftersom lärandet blir beroende av 

hur individer tar till sig och lyckas använda dessa (Säljö, 2014). 

E-utbildning 

Begreppet e-utbildning benämns varierande inom litteraturen. Det kan vara uttryck som e-

learning, e-training, online-learning och viritual training. Dessa uttryck kan dock samlas inom 

begreppet e-utbildning och samtliga kan ses följa under definitionen som Commision on 

Technology & Adult Learning (2001) framskriver. De definierar detta begrepp som 

tillhandahållande av undervisningsmaterial och lärande genom elektronisk utrustning 

(Commision on Technology & Adult Learning, 2001). 

Förekomsten av e-utbildning har under de senaste åren fått en allt större roll inom den 

akademiska världen (Njenga & Fourie, 2010) där vissa universitet erbjuder hela program som är 

webbaserade (Song, 2004).  Enligt Schneckenberg (2009) är teknik en central del i den 

utveckling som universitet genomgår. Tillgång till informations- och kommunikationsteknologi 
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(IKT) förklaras kunna hjälpa en organisation att öka det flexibla lärandet genom att erbjuda 

tillgång till kursmaterial oberoende av tid och plats. Denna utveckling ses som viktig på grund 

av att universitet står inför påtryckningar från omgivningen vilket gör att de måste agera och 

utvecklas för att kunna konkurrera på utbildningsmarknaden (Schneckenberg, 2009). Det är 

märkbart att e-utbildning även ökar inom andra organisationer (Becker, Newton & Sawang, 

2013). Denna alternativa utbildningsform utmanar den traditionella synen på lärande 

(Schneckenberg, 2009) och ses som mer flexibel jämfört med traditionell utbildning (Batalla-

busquets & Pacheco-Bernal, 2013).  Forskningen gällande e-utbildning kan ses som omfattande 

där studier och litteratursammanställningar undersöker detta område från olika håll. De studier 

inom området som utgör underlag för granskningen i denna sammanställning har koncentrerats 

till sådana undersökningar där fokus ligger vid uppfattningar gällande e-utbildning och 

kombinerat lärande från individer som genomgått dessa utbildningar.  

Batalla-Busquets och Pacheco-Bernal (2013) utförde en enkätstudie bland 2000 anställda vid en 

ledande europeisk bank för att undersöka deras uppfattning gällande en virtuell utbildning 

jämfört med en traditionell “face-to-face”-utbildning. Resultatet i studien visar att de anställda 

ansåg virtuell utbildning som en mer flexibel och effektiv metod jämfört med en traditionell 

utbildning. De uppfattade innehållet mer aktuellt i den virtuella utbildningen, att 

utbildningstakten lättare kunde anpassas efter de anställda samt att det underlättade för en mer 

djupgående inlärning. Fördelarna med en traditionell utbildning var att den ansågs mer 

motiverande, att ett större fokus kunde läggas på praktiska inslag, bättre förklaringar från den 

som ledde kursen samt att det var lättare att reda ut ett problem med en handledare vid ett 

fysiskt möte. 

E-utbildning kan enligt ovanstående studie medföra många fördelar jämfört med traditionell 

utbildning samtidigt som resultaten även visar på nackdelar för e-utbildning gällande andra 

aspekter. Dessa resultat kan däremot inte ses gälla för alla e-utbildningar då utfallet av en e-

utbildning kan påverkas av många olika faktorer. Dessa faktorer tydliggörs i en studie av Sun, 

Tsai, Finger & Yeh (2008) där de redovisar vilka faktorer som anses vara kritiska för hur 

framgångsrik en e-utbildning blir. Studien baserades på en enkätundersökning utförd bland 

studenter vid två olika universitet. Resultatet av studien visar på totalt sju faktorer som är 

viktiga för hur nöjda studenterna ska vara med utbildningen. Den viktigaste faktorn som kan 

påverka upplevelsen av e-utbildning hos studenterna är kurskvaliteten. Detta menar forskarna 

är ett begrepp som innefattar hur kursen levereras med allt från design och kursmaterial till 

möjligheten att integrera med varandra. Innehållet i utbildningen bör även vara användbart 

och ses relevant för studenten. Graden av Datorvana hos individer som genomgår e-utbildning 

är en annan faktor som kan påverka upplevelsen av utbildningen. Forskarna menar att det är 

relevant att säkerställa god datorkunskap genom att exempelvis erbjuda grundläggande 

datakurser. Utbildarens roll visar sig även vara en viktig faktor för en lyckad e-utbildning då 

dennes attityd och förhållningssätt påverkar studenterna. Ytterligare en betydande faktor för e-

utbildning är Flexibiliteten. En e-utbildning bör enligt forskarna erbjuda tillräcklig flexibilitet 

för att de individer som genomgår utbildningen ska ges möjlighet att effektivt kunna anpassa 

utbildningen efter sin livssituation. Ytterligare en faktor som forskarna menar är viktig är 

användarvänligheten, att verktyget som används för att möjliggöra e-utbildning ska vara lätt 

att använda. Slutligen förklaras utvärdering som nödvändig för att säkerställa en effektiv och 

kvalitetssäkrad utbildning. Utvärderingen bör visserligen möjliggöra utbildarens utvärdering av 

studenterna men det bör även erbjudas möjlighet för studenterna att utvärdera sina individuella 

prestationer.  

Som poängterats i Sun, Tsai, Finger & Yeahs (2008) studie kan e-utbildningens utfall ses 

påverkas av en rad faktorer. Deras studie bygger på resultat från individer inom akademiska 

utbildningar men e-utbildning har, som tidigare nämnts, även implementerats inom många 

företag. Becker, Newton och Sawang (2013) har i sin studie undersökt hur de som deltar i e-

utbildning på ett företag ser på denna undervisningsform och främst vilka barriärer de anser 

följer med densamma. Urvalet i studien bestod av individer på olika positioner i organisationen 
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som hade minst två års erfarenhet av e-utbildning. Undersökningen fokuserade på vilka 

barriärer deltagarna upplever med e-utbildning samt om de hade för avsikt att använda sig av e-

utbildning i framtiden. Detta genomfördes genom att deltagarna, genom att svara på en enkät, 

rangordnade potentiella barriärer samt att de fick ta ställning till hur sannolikt det var att de 

skulle använda sig av e-utbildning i framtiden. Överlag visar resultaten på tre faktorer som 

visade sig upplevas som barriärer för e-utbildning. En av faktorerna handlade om e-utbildning 

som inlärningsverktyg. Detta inbegriper bland annat en övergripande oro gällande effektivitet 

och validitet hos e-utbildning jämfört med ett mer traditionellt lärande. Det framkommer även 

en att e-utbildning ses minska möjligheten att interagera med andra individer. Den andra 

faktorn som ses vara en barriär för e-utbildning är bristen på teknisk kunskap och oron för att 

använda datorer som verktyg för lärande, vilket kan påverka användandet av e-utbildning. Den 

tredje och sista barriären innefattar en oro för att e-utbildning inte kan genomföras på grund av 

brist på tid och att det vardagliga arbetet kan påverka slutförandet av en internetbaserad 

utbildning. I frågan angående det framtida användandet av e-utbildning kunde ett visst mönster 

skönjas. Äldre individer och de som varit anställda under en lång tid inom organisationen visade 

i högre grad en negativ inställning till ett framtida användande av e-utbildning som 

utbildningsform. En möjlig förklaring till detta, menar författarna, kan vara att dessa individer i 

högre grad har utvecklat sin kunskap genom ett traditionellt lärande och är därmed inte invand 

med e-utbildning som metod för utbildning. 

Resultatet i Becker, Newton och Sawangs (2013) studie visar att deltagarna ser bristen på 

teknisk kunskap som en möjlig barriär för att genomgå e-utbildning. Concannon, Flynn & 

Campbell (2005) menar dock att bristen på teknisk kunskap inte är avgörande för deltagandet i 

en e-utbildning. I denna studie framkommer det att vissa av deltagarna uppgav att de inte hade 

någon större erfarenhet av datorer. Trots detta upplevde deltagarna i studien inga svårigheter 

vid användandet av det nätbaserade materialet. Det visade sig istället att det var inställningen 

till datorer och kännedom gällande hjälpresurser på nätet var avgörande för hur stor 

sannolikheten var att studenterna skulle använda sig av e-utbildningen. Forskarna lyfter 

därmed vikten av att erbjuda en tydlig genomgång kring hur det nätbaserade materialet kan 

användas samt vilka hjälpmedel som finns tillgängliga för studenterna.  

Andra aspekter som kan ses påverka upplevelsen av e-utbildning är till vilken grad deltagarna 

har möjlighet att interagera i undervisningen. Detta är något som Orvis, Fisher & Wasserman 

(2009) benämner som självkontroll och i sin studie undersökte de hur detta påverkade 

studenters upplevelse och lärande. Studenterna i undersökningen blev indelade i två grupper 

där de hade tillgång till samma undervisningsmaterial. Det som skiljde grupperna åt var till 

vilken grad de kunde interagera i undervisningen. Resultatet visade att de studenter som hade 

högre grad av självkontroll, genom att de kunde interagera i undervisningen, var mer tillfreds 

med utbildningen än gruppen med låg grad av självkontroll. Författarna menar att en högre 

tillfredsställelse även kan leda till att förbättrad inlärning.   

Rodriguez & Armellini (2013) kommer i sin studie fram till att innehållet i e-utbildningen är det 

som deltagarna värderar som viktigast. De menar att e-utbildning är en passande och effektiv 

metod i utbildningssyfte. De flesta deltagarna i studien var nöjda och ansåg att de hade lärt sig 

något under e-utbildningens gång samt att de applicerat sin nyförvärvade kunskap i deras 

verksamhet.  

Garavan, Carbery, O´Malley, och O´Donnell (2010) har sökt att kartlägga vilka faktorer som 

påverkar deltagandet i e-utbildning. Detta gjordes inom varierande organisationer i Irland där 

e-utbildning fanns tillgängligt. De kom fram till att motivation är en viktig faktor för att 

individer ska genomföra e-utbildning. Detta förklaras kunna möjliggöras genom att säkerställa 

att utbildningen har ett värde för deltagaren gällande exempelvis jobb eller karriär. Det visade 

sig även vara viktigt att innehållet i utbildningen är relevant och aktuellt. Ytterligare en upptäckt 

som gjordes var behovet av stöd under utförandet av e-utbildning. Forskarna menar att 

tillhandahållande av stöd under utförandet av e-utbildning medför att deltagarna ser det som 
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viktigt att delta i utbildningen och därmed är det en viktig faktor för att öka deltagandet i denna 

utbildningsform (Garavan, Carbery, O´Malley, & O´Donnell, 2010).  

Paechter & Macher (2010) har undersökt studenters förväntningar och upplevelse gällande e-

utbildning.  Det framkommer att instruktörens kompetens och roll som rådgivare i en e-

utbildning är minst lika viktig som i en traditionell utbildning. Deltagarna i studien menar att 

dennes roll är avgörande för hur nöjda de ska känna sig med kursen samt hur bra deras förvärv 

av kunskaper, färdigheter och kompetenser ska bli. 

Vissa studier har även undersökt e-utbildningens existens och påverkan inom hälso- och 

sjukvården (Elgie, Sapien, Fullerton & Moore, 2010; Moule, Ward & Lockyer, 2010) och 

resultat visar att e-learning som ett komplement till traditionell utbildning kan påverka hälso- 

och sjukvårdsstudenters prestationer positivt (Lu, Lin & Li, 2009). Andra positiva aspekter av e-

utbildning inom hälso-och sjukvårdsutbildning beskrivs vara möjligheten att använda 

materialet som ett komplement till den traditionella utbildningen. Studenter uttryckte det som 

positivt att e-utbildningsmaterialet fanns tillgängligt att använda när som helst och hur många 

gånger som helst (Blake, 2010). Vidare har hälso- och sjukvårdsutbildning sökt effektiva sätt att 

säkerställa studenters kompetens. Över de senaste decennierna har simulering i många olika 

former blivit vanligt förekommande i dessa utbildningar (Nehring, 2009). Simulering är en 

form av lärande som tillåter studenter att träna och lära sig i realistiska kliniska situationer 

(Arthur, Levett-Jones & Kable, 2013). Det kan därmed ses som en förberedande träning för att 

lära sig de praktiska färdigheterna som krävs inom hälso- och sjukvården. Nehring (2009) 

förklarar att en typ av simulering kallad computer assisted instruction (CAI) sker med hjälp av 

datorer. I takt med att tekniken och internetuppkopplingen har förbättrats kan datorstödda 

simuleringar göras tillgängliga via internet (Broom, Lynch och Preece, 2009) och studenter kan 

använda sig av dessa simuleringar på sin egen dator (Bonnetain, Boucheix, Hamet & Freysz, 

2010).    

Kombinerat lärande 

E-utbildning är, som tidigare nämnts, tillhandahållande av utbildningsmaterial och lärande som 

möjliggörs med hjälp av teknisk utrustning. Denna utbildningsform sker således enbart i en 

virtuell kontext och utan fysiska träffar. I forskningen kan även skönjas en variant av e-

utbildningen då det kombineras med traditionell utbildning. Kombinerat lärande benämns i 

litteraturen som blended learning. Detta begrepp är ett förhållningssätt till lärande som 

innehåller en kombination av traditionellt “face-to-face” lärande och lärande med hjälp av 

elektronisk utrustning (Mahajan & Chaturvedi, 2013). Detta innebär att kombinerat lärande kan 

ses återspegla de fördelar som följer med e-utbildning. Möjligheten att genomföra uppgifter när 

som helst, att anpassa utbildningen efter livssituationen och att slippa de resor som traditionell 

utbildning medför är fördelar som kan ses följa med kombinerat lärande (Poon, 2012). Utöver 

detta kan kombinerat lärande medföra ytterligare fördelar jämfört med e-utbildning som är helt 

nätbaserad. Lim, Morris & Kupritz (2006) har sökt att kartlägga skillnader i undervisning- och 

lärandefaktorer mellan helt nätbaserad e-utbildning (online) och kombinerad undervisning 

(blended). Resultatet visade inga signifikanta skillnader gällande inlärningen. Det som dock 

skiljde grupperna åt var hur de upplevde arbetsbelastningen och stödet under utbildningen. Den 

grupp som använde sig av kombinerad undervisning upplevde en lägre arbetsbörda samtidigt 

som de erhöll bättre support jämfört med den grupp som endast använde sig av helt nätbaserad 

e-utbildning (Lim, Morris och Kupritz, 2006). 

Lim, Morris & Kupritz (2006) fann inte några signifikanta skillnader i inlärningen mellan e-

utbildning och kombinerat lärande. Detta resultat kan dock inte ses överensstämma i all 

forskning inom området.  Al-Qahtani & Higgins (2013) utförde en studie bland 148 studenter i 

syfte att undersöka vilken undervisningsmetod som var mest effektiv. Deltagarna i studien fick 

under sex veckor undervisning på tre olika sätt. Den första gruppen fick endast genomgå e-

utbildning, den andra gruppen en traditionell klassrumsundervisning och den tredje en 

kombination av de båda. Samtliga tre grupper fick både före och efter utbildningsperioden 
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utföra ett kunskapstest. Deltagarna som använde sig av den kombinerade metoden visade på ett 

signifikant bättre resultat jämfört med de två andra grupperna. Det fanns, även om den inte var 

signifikant, en viss skillnad mellan e-utbildning och klassrumsundervisning som visade på 

fördel åt e-utbildning (Al-Qahtani och Higgins, 2013). Detta resultat visar således att 

kombinerat lärande är fördelaktigt jämfört med såväl e-utbildning som traditionell utbildning. 

Vid jämförelser med kombinerat lärande och traditionellt lärande kan liknande mönster 

skönjas.  Giannousi & Vernadakis (2014) menar att kombinerat lärande är en effektiv 

undervisningsmetod som kan ses förbättra inlärningen. Undersökningen baserades på ett urval 

bestående av 60 universitetsstudenter som var uppdelade i två lika stora grupper. En grupp fick 

traditionell undervisning medan den andra gavs undervisning i en kombinerad form. 

Undervisningsmaterialet standardiserades så att båda grupperna gavs samma förutsättningar 

samt att studenterna fick genomgå ett kunskapstest i början och i slutet av studien. Resultatet 

visar att båda grupperna gjorde framsteg på kunskapstestet, men den grupp som använde sig av 

en kombinerad undervisningsmetod presterade signifikant bättre. Författarna för en diskussion 

kring detta och lyfter faktorer som kan ses påverka den förbättrande inlärningen hos de 

studenter som använde sig av en kombinerad undervisning. De menar att möjligheten till bland 

annat quiz och forum kan medföra att studenterna erhåller en snabb återkoppling och därmed 

kan lära sig av sina misstag. Ytterligare en förklaring är att kombinerat lärande möjliggör för en 

mer aktiv inlärning då studenterna i högre utsträckning ansvarar för sitt eget lärande då de kan 

interagera med undervisningsmaterialet när helst de vill (Giannousi & Vernadakis, 

2014).  Liknande resultat kan även ses i andra studier där ett kombinerat lärande resulterat i 

förbättrade prestationer jämfört med traditionell undervisning (Pereira, Pleguezuelos, Meri, 

Molina-Ros, Molina-Tomás & Masdeu, 2007). 

Kombinerat lärande kan ses förbättra inlärningen jämfört med såväl e-utbildning som 

traditionell utbildning. Fördelar som kan ses följa med e-utbildning kan även ses återkommande 

i resultat från studier som undersökt kombinerat lärande. Ytterligare fördelar som minskad 

upplevd arbetsbelastning och möjligheten till stöd kan ses vara positiva följder av denna 

utbildningsform. Resultat från annan forskning inom området visar att möjligheten till stöd kan 

vara en viktig aspekt vid användandet av en kombinerad undervisningsmetod. Deltagarna i en 

studie utförd av Poon (2012) menar att det är viktigt att en kombinerad undervisningsmetod 

erbjuder möjlighet till fysiska möten då de känner ett behov av stöd och uppmuntran från 

läraren. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning inom området visar att det finns både fördelar och nackdelar som kan följa 

vid ett användande av enbart e-utbildning. Fördelar som lyfts fram är att utbildningsformen ses 

effektiv och flexibel genom att utbildningstakten kan anpassas efter deltagarna. Den minskade 

möjligheten att interagera med andra individer tillsammans med ett minskat fokus på praktiska 

inslag kan ses vara negativa följder av denna utbildningsform. En variant av e-utbildning som 

kompletteras med traditionell utbildning benämns i forskningen som kombinerat lärande. 

Denna utbildningsform ses medföra liknande fördelar som enbart e-utbildning men i tillägg till 

detta återfinns ytterligare fördelar så som minskad upplevd arbetsbörda och känslan av ett 

bättre stöd genom utbildningen. Vidare redovisar forskningen kritiska faktorer som anses 

avgörande för hur framgångsrik en e-utbildning blir. Dessa faktorer är kurskvalitet, graden av 

datorvana, användbart innehåll, flexibilitet, användarvänlighet, utbildarens roll samt 

utvärdering. Många av de studier som gjorts inom området har fokuserats på studenter och 

individer inom företagsvärlden. Inom idrotten kan dock forskningen ses som bristfällig. Därmed 

blir det relevant att undersöka hur personer inom idrottsrörelsen ställer sig till användandet av 

denna utbildningsform och på så vis bidra med värdefull kunskap för såväl idrotten som 

forskningen. Trots att forskningen i detta avsnitt inte berört idrotten specifikt ses den ändå 

relevant och utgör en bra grund för denna studie. Den tidigare forskningen har bidragit med en 

förförståelse för e-utbildning som helhet och är till hjälp för denna studies utformning.  
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Metod 

Datainsamlingsmetod 

Utgångspunkten för denna studie var att skapa en djupare förståelse gällande e-utbildningens 

existens inom idrotten och få en inblick i hur utbildare inom idrotten tänker och resonerar kring 

e-utbildning. I och med att e-utbildning är ett relativt nytt fenomen och att det i nuläget endast 

existerar i väldigt låg grad var det önskvärt att samla in en både djupare och bredare kunskap 

om idrottsutbildares syn på e-utbildning inom idrotten. Med detta i åtanke valdes kvalitativa 

intervjuer som datainsamlingsmetod då det enligt Kvale och Brinkmann (2014) möjliggör för en 

djupare förståelse av respondenternas syn på omvärlden. En typ av kvalitativ intervju är den 

semi-strukturerade (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid användandet av denna intervjuform 

förklarar Dalen (2015) vikten av att utarbeta en intervjuguide. Intervjuguiden bör innehålla 

teman som är relevanta för att motsvara studiens syfte (Dalen, 2015). En semi-strukturerad 

intervju ger dessutom möjlighet att utveckla de svar som respondenten ger genom att ändra 

form eller följd på frågorna (Kvale & Brinkmann, 2014). Med detta i åtanke valdes denna typ av 

intervju då den kan säkerställa att de frågor som ingår är av betydelse för studien samtidigt som 

det går att utveckla dessa för att erhålla djupgående förklaringar från respondenterna.  

Urval 

Med hjälp av personal på Västerbottens idrottsförbund gavs en utförlig förklaring gällande 

idrottens utbildningssystem. Med hjälp av denna förklaring erhölls en större förståelse för vilka 

personer som är ansvariga för att erbjuda utbildningar till de olika föreningarna i Västerbotten. 

De större förbunden har sina egna utbildningsled med egna utbildningar och utbildare. 

Utbildningar inom dessa förbund kombinerar både pedagogisk och idrottsspecifik kunskap. De 

mindre förbunden har inga egna utbildningsled, utan använder sig istället av SISU 

idrottsutbildarna för att erbjuda sina ledare utbildning. Dessa utbildningar fokuserar mer på en 

teoretisk grund gällande generell kunskap om idrottens värdegrund, träningslära och dylikt. 

Med utgångspunkt i denna kunskap om utbildningssystemet ansågs det relevant att rikta 

studien mot större distriktsförbund som erbjuder egna utbildningar med en tydlig inriktning 

mot den specifika idrotten. Dessa utbildningar består av teoretiska och praktiska moment med 

både generellt och idrottsspecifikt innehåll. Grunden för detta urval kan ses kopplat mot den 

tidigare forskning som presenteras inom området e-utbildning. Flertalet studier visar att den 

personliga kontakten och kommunikationen mellan individer kan påverkas negativt i och med 

ett införande av e-utbildning. Genom att intervjua utbildare som ansvarar för utbildningar där 

fysiska möten och praktiska moment utgör en stor del av utbildningen kan studien bidra med 

intressanta resultat gällande hur dessa personer ser på e-utbildningens påverkan på dessa 

utbildningar.  

Åtta idrottsutbildare från fyra olika distriktsförbund i Västerbotten valdes ut som 

intervjupersoner i denna studie då de ansågs besitta erfarenhet kring idrottsspecifika 

utbildningars upplägg och innehåll. Ytterligare ett skäl till att dessa personer valdes ut är att de 

har kontakt med utbildningarnas deltagare och har på så sätt en förståelse för vad dessa 

personer anser om dagens utbildningar. Med detta i åtanke ansågs idrottsutbildare på 

distriktsförbundsnivå kunna reflektera och diskutera på vilket sätt ett införande av e-utbildning 

inom dessa förbund kan ses påverka idrottsspecifika utbildningar. 

Idrottsutbildarna i studien tillhör fyra olika distriktsförbund och benämns respondent 1-8. Detta 

för att säkerställa deras anonymitet. Information om förbundstillhörighet ansågs inte relevant 

att lyfta fram då syftet var att öka kunskapen om e-utbildningens möjliga existens inom 

idrotten. De valda förbunden kan ses ge en generell kunskap om hur idrotten i stort ser på 

införandet av e-utbildning.  
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Forskningsprocess 

Sökningen begränsades till artiklar som inte var äldre än 2003. Detta för att e-utbildning är ett 

relativt nytt fenomen och forskning som var allt för gammal ansågs till stor del vara förlegad. De 

verktyg som möjliggör e-utbildning kan ses ha utvecklats mycket under de senaste åren varpå 

detta kan ha en betydande påverkan på de resultat som studier inom området presenterar. För 

att begränsa litteratursökningen användes sökorden “e-learning”, e-learning in higher 

education”, e-learning in organizations”, “web-based learning”, “blended learning”, “benefits”, 

“barriers”, “advantages”. 

Kontakten med idrottsutbildarna skedde via telefon där tid och plats för intervjun bestämdes 

utifrån deltagarnas önskemål. Samtliga intervjuer genomfördes i form av fysiska träffar i lugna 

miljöer för att undvika störande inslag och möjliggöra för respondenterna att känna sig 

bekväma.  

Innan intervjuerna genomfördes utarbetades en intervjuguide (se bilaga 1) i syfte att fungera 

som en mall för samtliga intervjuer. Enligt Dalen (2015) bör en intervjuguide innehålla teman 

som är relevanta för att på så sätt kunna motsvara studiens syfte (Dalen, 2015). Med detta i 

åtanke så utgick intervjuguidens teman från studiens frågeställningar. I samtliga teman 

återfanns frågor som stod i relation till resultat från tidigare forskning gällande fördelar, 

nackdelar samt de faktorer som anses vara kritiska vid användandet av e-utbildning. 

Intervjuguiden användes vid samtliga intervjuer och samma grundfrågor ställdes till alla 

respondenter. Följdfrågorna kunde dock skilja sig mellan intervjuerna beroende på 

respondenternas svar. En av de tilltänkta respondenterna dök inte upp vid avtalad tid och 

intervjun kunde inte genomföras vid senare tillfälle på grund av tidsbrist hos respondenten. 

Därför kontaktades ytterligare en respondent med liknande arbetsuppgifter och resultatet anses 

därmed inte påverkas av detta bortfall. Intervjuguiden var indelad i fyra delar och inleddes med 

bakgrundsfrågor gällande idrottsutbildarnas tidigare erfarenhet av utbildning. Vidare berörde 

den andra delen idrottsutbildarnas uppfattning gällande e-utbildningens existens inom idrotten. 

Den tredje delen behandlade frågor gällande processen vid ett införande av e-utbildning inom 

idrotten, vilka resurser som skulle krävas och vilka som skulle behöva vara delaktiga i arbetet. 

Den fjärde och sista delen i intervjuguiden innehöll frågor rörande idrottsutbildarnas tankar 

kring utbildningsupplägg.  

Innan intervjuerna genomfördes, testades intervjuguiden vid en pilotintervju. Denna intervju 

utfördes i syfte att undersöka hur lång tid samtalet skulle ta samt om frågorna uppfattades 

korrekt av respondenten. Efter pilotintervjun omformulerades vissa frågor samt att vissa 

tänkbara följdfrågor lades till i intervjuguiden. Vid genomförandet av samtliga intervjuer var 

båda intervjuledarna närvarande. En person hade huvudansvaret varpå den andra satt med och 

observerade för att kunna bidra med följdfrågor. Huvudansvaret för de åtta intervjuerna 

fördelades lika och varje person ansvarade för fyra intervjuer var. Detta arbetssätt bidrog till en 

trygghetskänsla hos intervjuledarna och intervjuerna kunde genomföras på ett lättsamt och 

professionellt sätt. 

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av digital utrustning efter ett godkännande av 

respondenterna för att möjliggöra senare transkribering av materialet. Transkriberingarna 

utfördes av samma person som hade huvudansvaret för respektive intervju och denna 

transkribering genomfördes i nära anslutning till intervjuerna. Efter att transkriberingarna 

färdigställts skrevs de ut i pappersform och lästes igenom av båda intervjuledarna. Vidare 

utfördes en meningskoncentrering samt en kategorisering av de transkriberade intervjuerna, 

något som enligt Kvale och Brinkmann (2014) syftar till att lyfta fram huvudinnebörden i 

intervjusvaren vilket gör intervjuanalysen mer lätthanterlig (Kvale & Brinkmann, 2014).  Efter 

att samtliga svar meningskoncentrerats fördes de in i ett nytt dokument som var strukturerat i 

tabellform. Frågorna från intervjuerna fördes in i tabellen och svaren från samtliga 

respondenter lades in under respektive fråga.  Utifrån meningskoncentreringen delades svaren 

in i kategorier som var utvecklade på förhand för att besvara studiens syfte och frågeställning.  
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Etiska riktlinjer 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör en intervju beakta vissa principer som intervjupersonen ska 

få ta del av. Dessa innefattar informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet uppfylldes genom att deltagarna i samband med 

inledande kontakt informerades om studiens syfte. För att uppfylla samtyckeskravet fick 

deltagarna läsa igenom ett informationsbrev (se bilaga 2) där det framkom tydligt att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när som helst. Efter 

att ha läst igenom informationsbrevet fick deltagarna lämna sitt skriftliga samtycke. Vidare 

uppfylldes konfidentialitetskravet genom att deltagarna var anonyma i studien och att deras 

identitet inte kommer vara spårbar. Nyttjandekravet säkerställdes genom att deltagarnas svar 

från de inspelade intervjuerna endast används i aktuell studie samt att intervjumaterialet endast 

behandlats av studiens författare.   
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Resultat 

Nedan följer resultatet av åtta intervjuer genomförda med utbildare inom fyra olika 

distriktsförbund i Västerbotten. De ledare som intervjuades hade olika grad av erfarenhet inom 

området e-utbildning men har utifrån sina tankar fått redogöra för sin syn på e-utbildning inom 

idrotten. Erfarenheten av rollen som utbildare varierade även den, men alla har ansvarat för 

någon typ av tränarutbildning. I sammanställningen av resultatet benämns intervjupersonerna 

som respondenter. Resultatet inleds med en sammanställning av den utbildningssituation som 

råder i dagsläget och följs sedan upp av tre delar. Den första delen behandlar idrottsutbildarnas 

uppfattning gällande e-utbildning inom idrotten. Vidare så berör den andra delen 

idrottsutbildarnas uppfattning gällande införandeprocessen och slutligen en tredje del som 

lyfter fram idrottsutbildarnas tankar gällande utbildningsupplägg.  

Samtliga respondenter är idag verksamma inom idrottens utbildningssystem. De uppger att 

samtliga tränare som vill, har möjlighet att genomgå utbildning på olika nivåer inom respektive 

förbund. Trots att möjligheten finns så är samtliga respondenter överens om att många tränare 

inte väljer att gå dessa utbildningar. Den absolut främsta orsaken till detta faktum anses vara 

bristen på tid hos tränare. Många av respondenterna uppger att tränarskapet bygger på ideella 

krafter, oftast i form av föräldrar som har verksamma barn i laget de är tränare för. De har fullt 

upp med att träna det egna laget samtidigt som de har en full agenda i övrigt. Om de dessutom 

ska lägga tid på att medverka i utbildningar så leder detta till att man prioriterar bort det i 

förmån för annat. Andra orsaker som uppges vara bidragande till att tränare inte genomgår 

utbildning är ekonomi i föreningar, att tränarna redan anser sig ha tillräckligt med kunskap, 

avstånd till utbildningsort samt kulturen i föreningen gällande utbildning och utbildade ledare.  

Idrottsutbildares uppfattningar gällande e-utbildning inom idrotten 

Inställning till e-utbildning 

Alla respondenter är överens om att e-utbildning är någonting för idrotten att använda sig av 

även om några tillägger vikten av att göra det på rätt sätt. De menar att e-utbildning kan vara 

gynnsamt så länge man kan säkerställa att kvaliteten i utbildningarna inte blir lidande. En av 

respondenterna förklarar att “jag är nog positiv till alla nya pedagogiska former till att 

förbättra inlärningen, om det är så att e-utbildningen gör det så är jag positiv till det” men 

poängterar att det inte endast får “ bli en enklare eller bekvämare form att göra en utbildning” 

(Respondent 6). Många anser att det ligger i tiden och att utvecklingen i samhället går åt det håll 

där användandet av datorer ständigt ökar. Behovet kan anses vara stort och många menar att 

det kan leda till att fler tränare utbildar sig. Exempelvis förklarar en av respondenterna att detta 

kan vara viktigt då fler utbildade tränare är en förutsättning för att nå en någorlunda gemensam 

syn på hur barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas. Ett av förbunden kan ses ligga i 

framkant av utvecklingen och erbjuder i nuläget e-utbildning på de mer grundläggande 

utbildningarna. Det framkommer att införandet av denna utbildningsform har bidragit till att 

allt fler väljer att delta. I några av fallen har deltagandet ökat med hundra procent.  

Fördelar jämfört med traditionell utbildning 

E-utbildning kan ses vara en efterfrågad utbildningsform då det, enligt många av 

respondenterna, ligger i tiden och kan medföra många fördelar i jämförelse med en traditionell 

utbildningsform. Som tidigare nämnts så är tidsaspekten i samband med traditionella 

utbildningar ett stort hinder för att få tränarna att utbilda sig. Just denna tidsaspekt är 

någonting som flera respondenter menar kan minimeras i och med användandet av e-

utbildning. De menar att kursmaterialet kan finnas tillgängligt för deltagarna att ta till sig när 

helst de har tid. Detta gör det möjligt att anpassa utbildningen till det vardagliga livet. Det 

faktum att materialet är tillgängligt när som helst medför även att det är möjligt att gå tillbaka 

och se materialet flera gånger och detta tror några av respondenterna kan leda till att deltagarna 

tar till sig informationen bättre. När respondenterna fick frågan gällande vad som skulle locka 
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dem att genomgå en e-utbildning är det i många fall just flexibiliteten som ses som en stor 

fördel. En av respondenterna förklarar det som  

“… ja att man får en deadline och så får man styra det själv skulle locka mig i alla fall. Att 

inte känna mig tvingad, att ska jag gå den här utbildningen så måste jag vara där fredag 

kväll och lördag förmiddag” (Respondent 8).  

Det förbund som redan infört en typ av e-utbildning i sin verksamhet ger deltagare i kursen 

ständig tillgång till materialet och det är anpassat för flera olika enheter så som dator, läsplatta 

och mobiltelefon. Detta gör det möjligt för tränarna att ta fram övningar eller liknande även vid 

själva träningarna vilket, enligt en av respondenterna, kan underlätta tränaruppdraget. Många 

av respondenterna lyfter fram ytterligare positiva konsekvenser som kan följa i och med att 

deltagarna kan genomföra utbildningen hemifrån i sin egen takt. De förklarar det som att 

deltagarna då kan spendera mindre tid och pengar på de resor som vanligtvis följer med 

traditionell utbildning. En respondent ger sin syn på det hela genom att förklara det som 

“ekonomiskt måste det ju bli mer fördelaktigt också eftersom du då kan ta bort en 

övernattning för deltagarna som måste åka någonstans. Du kanske inte behöver betala 

förlorad arbetsinkomst för dom som ska iväg” (Respondent 5). I tillägg till detta lyfter en 

annan respondent även miljöaspekten som en fördel med ett minskat resande.  

Nackdelar jämfört med traditionell utbildning 

Likväl som respondenterna lyfter fram fördelar med e-utbildning så menar de att det även finns 

nackdelar som kan följa med denna utbildningsform. En aspekt som samtliga respondenter 

poängterar är avsaknaden av kommunikation och interaktion, såväl mellan deltagare som 

mellan deltagare och instruktörer. Många menar att de traditionella utbildningarna har en viktig 

funktion i och med att deltagarna då kan dela erfarenheter med varandra även vid sidan av 

utbildningen. Detta förklaras väldigt tydligt av flera respondenter. En utav respondenterna 

förklarar utifrån sin erfarenhet att “det som en deltagare får ut mest av på en kurs, det är ju 

kommunikationen och utbytet med dom andra deltagarna” (Respondent 7). En annan 

respondent ser det som att “... fördelar med kurserna är ju också det här med 

kommunikationen med andra, du utbyter erfarenheter, du sitter vid fikabordet, du kanske 

sitter på kvällen för att prata hockey...” (Respondent 5). En tredje respondent menar att en 

utbildning utan fysiska träffar kan resultera i att deltagarna inte får möjlighet att lära känna 

varandra. Följden av detta beskrivs kunna resultera i att deltagarna inte vågar eller kan dela 

med sig till varandra på ett likartat sätt som vid traditionell utbildning. Respondenten tror att en 

situation där deltagarna inte känner varandra gör det svårt för dessa att ifrågasätta varandras 

åsikter. Vid flertalet av intervjuerna ger respondenterna ytterligare en infallsvinkel på problemet 

med försämrad kommunikation. De menar att möjligheten till direkta frågor från deltagarna 

kan ses problematisk och att den feedback som vid traditionella utbildningar ges ansikte mot 

ansikte kan försämras vid e-utbildning. En av respondenterna ger uttryck för den problematiken 

och menar att det blir svårt att ställa frågor i realtid med argumentet att “ … det blir ju alltid lite 

fördröjningar om man ska skriva eller om man ska skriva in på något forum” (Respondent 3). 

Vidare ser en av respondenterna en nackdel i att det blir svårare som utbildare att kunna 

anpassa sitt ledarskap utifrån vilken grupp som är närvarande på utbildningen. Han ser 

anpassningsförmågan som en av sina styrkor som utbildare men fortsätter med att förklara 

svårigheten att överföra detta. 

“jag är bra på att fånga intresset och har alltid varit bra att ta det på uppstuds, så att 

utefter vilken grupp jag har och vilket gehör jag får, kunna spinna vidare på det och få 

gruppen att slappna av. Det är ju därför liksom jag ser, personligen, att mina styrkor 

kanske inte skulle komma fram i det webbaserade på samma sätt…” (Respondent 7).   

Några av respondenterna lyfter även tekniken som en möjlig nackdel. De menar att 

internetuppkopplingen i vissa fall kan ställa till problem om den inte fungerar som den ska. De 

förklarar att det skulle kunna leda till att deltagare riskerar att missa ett utbildningstillfälle. En 
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annan negativ aspekt som vissa respondenter lyfter fram vad gäller tekniken, är graden av 

datorvana hos deltagarna. Detta är dock någonting som respondenterna tror är ett försvinnande 

problem då de anser att de flesta i dagens samhälle har den grundkunskap som krävs. 

Anledningar till varför idrotten inte använder sig av e-utbildning 

På frågan om varför det har dröjt så länge för idrotten att börja använda sig av e-utbildning som 

utbildningsform är svaren till stor del entydiga. Vissa respondenter menar att det till stor del 

kan bero på att idrotten är något konservativ i sitt arbetssätt. Förklaringar som “ idrotten är ju 

en kulturbärare” och “ det är mycket så att man har kört på i gamla hjulspår” (Respondent 5) 

lyfts fram av respondenterna, men även andra faktorer framkommer. En respondent menar att 

materialet i utbildningarna är väldigt bra men att det kan finnas en okunskap gällande hur det 

ska överföras till digital form. Detta är även någonting som stärks av en annan respondent som 

menar att förbunden kanske saknar den IT-kunskap som behövs. Två av respondenterna lyfter 

även de ekonomiska resurserna som en förklaring till att e-utbildning inte används i större 

utsträckning inom idrotten. De menar att en övergång från traditionell utbildning till e-

utbildning kan vara en kostsam process och är därmed någonting som begränsar många 

förbund i dagsläget. 

Idrottsutbildares uppfattningar gällande införandeprocessen 

Resultatets andra del berör idrottsutbildarnas tankar kring processen vid ett införande av e-

utbildning inom idrotten. Områden som berörs är huruvida idrottsutbildarna anser sig vara 

tillräckligt förberedda för att jobba med e-utbildning, vilka personer som de anser behöver vara 

delaktiga i processen samt vilka hinder som de tror förbunden skulle kunna stöta på under 

införandet. 

Upplevd kompetens gällande e-utbildning 

När respondenterna fick frågan om de kände sig tillräckligt förberedda för att börja arbeta med 

e-utbildning inom idrotten, svarade alla förutom en att så inte var fallet. Den respondent som 

kände sig tillräckligt förberedd menade att han hade många års erfarenhet av denna 

utbildningsform genom sitt arbete.  Några av de respondenter som inte kände sig tillräckligt 

förberedd för att arbeta med e-utbildning menade att det skulle krävas någon form av 

utbildning. De ansåg att de var i behov av att veta hur e-utbildning som helhet fungerar samt 

hur man kan använda sig av denna utbildningsform. En respondent förklarar detta: “... det tror 

jag är en förutsättning, för att många av mina instruktörer skulle inte kunna ställa sig bakom 

och rakt av erbjuda e-utbildning idag” (Respondent 5). Resterande respondenter nämner inte 

något direkt behov av utbildning. De menar istället att de skulle behöva prova på hur det 

fungerar och därmed lära sig med tidens gång. En respondent uppger att förbundet idag ger 

vissa ramar för hur utbildningen ska genomföras och att han sedan får utrymme till att sätta sin 

egen prägel på utbildningarna. Denne respondent anser att det skulle bli på liknande sätt även 

om man införde e-utbildning.  

Involverade aktörer 

Vid intervjuerna fick respondenterna frågan om vilka som skulle behöva vara involverade i 

arbetet. Samtliga lyfter vikten av att initiativet måste komma från specialförbundet där en av 

respondenterna förklarar att det just är förbundet som bestämmer hur instruktörerna ska 

bedriva utbildningen. Vidare förklarar några vikten av att involvera personer som besitter en 

slags expertis inom den idrott som bedrivs av förbundet. Majoriteten av respondenterna 

poängterar även att det skulle krävas individer som har den tekniska kunskapen för att kunna 

överföra materialet till en e-utbildning. Många menar att denna kunskap måste rekryteras 

externt eftersom de anser att förbunden inte har den kompetensen som krävs inom detta 

område. En av respondenterna förklarar vikten av att involvera rätt personer i och med ett 

införande av e-utbildning. 
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“... det måste ju vara dom som sitter på utbildningsavdelningen som dels kan hela 

grundmaterialet, vad som egentligen ska läras in… Tillsammans med dom som har 

teknikkunskapen så att man kan överföra det här med filmer och hur vi pedagogiskt ska 

visa det här så att det blir på rätt sätt. Så det är ju absolut nödvändigt, för jag tror ju 

inte att idrottsförbunden har den tekniska kunskapen, vad man kan använda e-

utbildning till…” (Respondent 2). 

En respondent som representerar det förbund som har implementerat e-utbildning till viss grad 

förklarar att det krävdes en personalstyrka med kompetens inom många olika områden. Han 

nämner att förbundet har heltidsanställda personer på förbundet, något som han poängterar 

inte är så vanligt i många andra förbund. Respondenten förklarar att arbetet med att 

implementera e-utbildning har involverat pedagoger, psykologer, fysiologer samt experter inom 

idrottsgrenen. I en annan intervju framkommer det att förbunden med fördel kan ta hjälp av, 

vad respondenten kallar, nyckelpersoner. Dessa personer förklaras vara individer som formellt 

är nationella kursledare, men då de har många års erfarenhet av utbildning, menar 

respondenten att deras kompetens kan vara till stor hjälp vid ett införande av e-utbildning. 

Liknande argument lyfts också fram av en annan respondent som menar att förbunden bör gå ut 

till distriktsutbildare så att dessa får en chans att ge sin syn på det hela. Detta förklaras kunna 

möjliggöra en dialog och i slutändan en större bredd i materialet.  

Hinder  

Några av respondenterna lyfter fram vissa möjliga hinder som de anser kan påverka 

införandeprocessen av e-utbildning inom idrotten. Ett hinder som framkommer i några 

intervjuer är den höga kostnaden som ett införande kan innebära. En av respondenterna, som 

representerar det förbund som implementerat e-utbildning i viss grad, lyfter att resurser i form 

av ekonomi och personal är en betydande faktor som påverkar införandet av e-utbildning. 

Vidare menar han att alla förbund kanske inte har dessa resurser och detta kan på så vis 

försvåra införandet av e-utbildning inom förbundet. En annan respondent nämner även 

tekniken som ett potentiellt hinder då allt från servrar till andra administrativa verktyg ska 

fungera, något som, enligt honom, inte fungerar felfritt i den utsträckning som de använder 

tekniken idag. 

Idrottsutbildares tankar gällande utbildningsupplägg 

I resultatets tredje och avslutande del samlas svaren från idrottsutbildarnas tankar gällande 

upplägget av e-utbildning inom idrotten. Denna del redovisar vilket innehåll som 

idrottsutbildarna anser är möjligt respektive inte möjligt att överföra till en e-utbildning. Vidare 

presenteras idrottsutbildarnas tankar om tillhandahållandet av kursmaterialet till deltagare och 

hur utformningen av detsamma bör vara. Sist i denna del lyfts förslag på lösningar av problem 

som kan följa med e-utbildning och hur en e-utbildning skulle kunna se ut i praktiken. 

Överförbart innehåll 

När respondenterna fick frågan gällande vad av innehållet i dagens utbildningar som skulle vara 

möjligt att överföra till e-utbildning är svaren entydiga. Respondenterna är överens om att alla 

teoretiska inslag är fullt möjliga att genomföra via en e-utbildning. Många menar att exempelvis 

föreläsningar som i dagens utbildningar äger rum vid ett fysiskt utbildningstillfälle istället skulle 

kunna möjliggöras genom föreläsningar på webben. Vissa respondenter ser exempelvis att 

områden som idrottens organisation, träningslära, ledarskap, regelkunskaper, träningsupplägg 

och läran om barns utveckling är lämpliga att överföra till en e-utbildning. Vidare uttrycker 

många respondenter en tro att teorikunskap som förmedlas via e-utbildning skulle kunna 

resultera i att inlärningen blir bättre. En respondent förklarar att det i dagens utbildning kan 

vara svårt för deltagarna att ta till sig all information som ges vid ett kurstillfälle som sträcker 

sig över en hel helg. Genom att använda e-utbildning menar respondenterna att deltagarna får 

möjlighet att dela upp föreläsningen och se lite grann åt gången om så önskas. En annan 
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respondent menar att inlärningen kan bli bättre på så sätt att deltagarna med hjälp av e-

utbildning först kan skapa sig en förförståelse genom att till exempel se en idrottsspecifik 

situation på webben och sedan praktisera detta själv. Detta förklarar respondenten gynnar 

inlärningen för deltagaren i större utsträckning än om denne endast får praktisera situationen 

utan förförståelse. Två andra respondenter ser att föreläsningar lätt kan bli tråkigt och 

opersonligt vid en e-utbildning. De menar därmed att det är av största vikt att säkerställa att 

föreläsaren har förmågan att på ett bra sätt leverera kunskapen via sina föreläsningar.  

Icke överförbart innehåll 

Liksom alla respondenter var överens om att alla teoretiska inslag i en traditionell utbildning 

var möjliga att överföra till e-utbildning, ser alla att de praktiska delarna kan vara svåra att helt 

överföra till en e-utbildning. Många förklarar vikten av att, som deltagare, prova och känna på 

de praktiska momenten i respektive idrott och i direkt anslutning till det få feedback för att 

kunna prova igen. Detta ser många som svårt att applicera i en e-utbildning då varje deltagare 

kan befinna sig på olika platser. Respondent 3 beskriver denna problematik och menar att “… 

dom ska få prova på själva hur det känns att göra vissa övningar” och tillägger sedan att “… 

man är i behov av kunniga personer som direkt kan återkoppla och visa eller tala om hur man 

ska göra”. Några respondenter uppger även att diskussioner i grupp kan vara svårt att överföra 

till en e-utbildning. En av respondenterna har en viss erfarenhet av detta från sitt arbete där de 

hade viss kommunikation via bland annat videokonferenser och telefonsammanträden. Han 

beskriver sig uppleva att kommunikation via sådana tekniska hjälpmedel inte medför samma 

engagemang och poängterar vikten av mänskliga möten. Utbildarna som tillhör det förbund 

som idag erbjuder e-utbildning i viss grad förklarar dock att praktiska inslag är möjliga att 

överföra till viss del. Genom den utbildning de har i dagsläget ges deltagarna möjlighet att ta del 

av praktiska övningar på webben. Vidare förklarar respondenterna att deltagarna då kan 

praktisera dessa uppgifter i det lag som de är tränare för. Dock menar även dessa respondenter 

att det är svårt att överföra det praktiska handlaget. En av dessa respondenter förklarar att detta 

blir svårt att överföra fullt ut eftersom denne menar att det finns nyanser i allting som är svåra 

att fånga på exempelvis film.  

Distribution av utbildningsmaterial 

Samtliga respondenter är eniga om att det material som levereras till deltagare i en e-utbildning 

ska vara i digital form. Vissa menar att det kan möjliggöras genom någon slags molntjänst 

medan andra lyfter tanken om en kursplattform där materialet ska finnas tillgängligt. 

Respondenterna menar att deltagarna inte ska behöva vara bunden till en fast enhet utan att de 

ska kunna logga in från olika enheter såsom datorer, läsplattor eller mobiler och kunna ta del av 

materialet vart de än befinner sig.  

Begränsad datorvana och användarvänlighet 

Respondenterna har lite olika syn på graden av datorvana hos deltagarna. Vissa menar att det 

kan finnas deltagare som inte är van vid datorer medan andra ser det som ett försvinnande 

problem i dagens samhälle. Alla ser dock att utformningen av plattformen eller molntjänsten 

bör vara lättöverskådlig samt att det ska vara lätt att hitta det material som eftersöks. Många av 

respondenterna menar att detta är en viktig del då det kan underlätta för deltagare med 

begränsad datorvana. En respondent ger vid intervjun ytterligare förslag på hur man kan 

underlätta deltagandet i e-utbildningen. Han menar att kursinstruktören vid en fysisk 

kursintroduktion har en genomgång av hur kursplattformen fungerar och vart de kan klicka för 

att hitta materialet de är i behov av. I tillägg till detta ger respondenten även förslag på att det 

skulle vara möjligt att ta fram en manual som förklarar hur plattformen fungerar och vilka 

funktioner det finns. 
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Relevant innehåll 

Många av respondenterna betonar att materialets anpassning till målgruppen är viktig vid 

utbildningen som genomförs i nuläget. De lyfter vikten av att anpassa kursmaterialet efter 

kursdeltagarnas behov. Detta innebär, enligt respondenterna, att deltagarna i utbildningen ska 

få den kunskap som är nödvändig för den nivå de är tränare på. En av respondenterna förklarar 

detta och menar att:  

“... det är ju det som jag tycker är tilltalande, att man liksom kan gå en utbildning där 

mitt barn befinner sig eller min grupp befinner sig (...) mellan 6-9 år då kan barnen göra 

det här och när dom är 9-12 år då är dom såhär mogna generellt sett. Så att man 

förhoppningsvis tränar på rätt saker vid rätt tidpunkt“ (Respondent 2). 

En annan respondent tar även upp det viktiga i att utbildningen är anpassad för deltagarna och 

tillägger att:  

“ … vi får en högre kvalitet i och med att vi tränar rätt grejer vid rätt ålder, men 

framför allt hoppas jag att det är en trygghet för ledare att inte flyga iväg och börja 

känna sig stressad och kanske börja göra fel grejer till och med” (Respondent 8). 

Samma respondent poängterar, likt andra respondenter, att en anpassning av materialet även 

skulle vara möjligt att genomföra vid en e-utbildning. Han förklarar att den molntjänst som han 

tänker att förbundet skulle använda sig av för att leverera kursmaterialet till deltagarna, skulle 

kunna vara uppdelad i olika delar. Han menar att den som administrerar utbildningen ger 

deltagarna rätt behörighet och att de på så vis endast får tillgång till det material som avser 

aktuell utbildning.  

Aktiv inlärningsprocess 

Samtliga respondenter lyfter vikten av att utbildningar ska vara varierande i sin utformning. 

Många menar att det måste vara en bra blandning av teori, praktik och diskussion för att 

möjliggöra för deltagarna att vara aktiva. En respondent ger sin syn på detta och menar att “ A 

och O är egentligen att få deltagarna aktiva, att dom känner att dom är med på det här. Det 

är en jätteviktig funktion faktiskt” (Respondent 5). Hur det ska ges möjlighet för deltagarna att 

vara aktiv i en e-utbildning har respondenterna olika förslag på. Det förbund som idag erbjuder 

e-utbildning till viss grad ger deltagarna möjlighet att vara aktiva i inlärningsprocessen. Det 

förklaras att de webbuppgifter som deltagarna har tillgång till innehåller en rad olika 

träningsprogram som bland annat visar tekniker och färdigheter som spelarna ska träna på i 

respektive åldersgrupp. I utbildningen uppmanas deltagarna att studera detta via webben för att 

sedan ta med sig den införskaffade kunskapen och prova det praktiskt i de lag som de är tränare 

för. Detta varvas med föreläsningar där deltagarna erhåller teoretiska kunskaper. Respondenter 

från de övriga förbunden lyfter även de fram olika förslag på hur deltagarna kan ges möjlighet 

att vara aktiva i inlärningsprocessen. En respondent menar att föreläsningar som levereras via 

en e-utbildning kan leda till att deltagarna blir passiva och upplever det som tråkigt och 

ointressant. Respondenten ger olika förslag på hur detta skulle kunna motverkas. Han föreslår 

att föreläsningarna kontinuerligt skulle kunna brytas av med ett quiz där deltagarna får chans 

att svara på frågor om innehållet vilket, enligt respondenten, skulle kunna leda till en bättre 

inlärning. Samma respondent lyfter ytterligare ett förslag i att deltagarna skulle kunna ansvara 

för en kortare del av en föreläsning och föreläsa för de övriga deltagarna i utbildningen. Han 

poängterar vikten av detta och “ … tror att det kan göra så att folk känner att dom är delaktiga 

i kursen och lär sig istället för att bara vara passiv, att få deltagarna aktiva i teoridelen skulle 

vara mycket bra” (Respondent 4). Liknande förslag framkommer i en annan intervju där 

respondenten menar att det kan dyka upp frågor i en föreläsning som deltagare skulle kunna 

svara på och direkt erhålla feedback på om de förstått innehållet eller inte. Två av 

respondenterna menar att diskussionsforum och liknande kan möjliggöra för deltagarna att vara 

aktiva i högre utsträckning. En av dessa menar att det på så vis skulle kunna bli mer intressant 

att delta i utbildningen i och med att det inte endast handlar om en envägskommunikation från 
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kursledaren till deltagaren. En annan respondent menar att diskussionsforum även är 

någonting som kan användas för grupparbeten där deltagare är belägna på olika platser.  

Problematik med feedback 

Respondenterna uppger den begränsade möjligheten till feedback som en nackdel med e-

utbildning. Många nämner att den direkta återkopplingen som kan möjliggöras vid en 

traditionell utbildning kan bli svår att tillgodose i en e-utbildning. Två av respondenterna tror 

att detta kan medföra en irritation hos deltagarna varpå en förklarar att “dom skulle bli 

frustrerade säkert och bli ännu mera anti och emot e-utbildning (...) jag menar, kör man e-

utbildningar, man har anmält sig, föreningen har pröjsat 1500 kronor för att jag ska gå den 

här, då ska det bara funka” (Respondent 8). Samtidigt kommer många av respondenterna med 

förslag på hur feedback skulle kunna möjliggöras i en e-utbildning. Ett förslag som är 

återkommande i många av intervjuerna är möjligheten till ett forum där deltagare kan ställa 

frågor. Även om det finns ett forum där deltagare kan ställa frågor, menar en respondent att det 

dock kan medföra en viss fördröjning i återkopplingen. Vidare förklarar samma respondent att 

det vid en e-utbildning kan vara viktigt att informera deltagarna om denna fördröjning så att de 

på så vis blir medvetna om situationen.  

Utbildningens utformning 

Vid alla intervjuer lyftes frågan gällande hur respondenterna tänker sig att en möjlig utformning 

av e-utbildningen skulle kunna se ut. Samtliga respondenter var eniga om att det inte skulle vara 

möjligt att genomföra alla delar av en traditionell utbildning som e-utbildning. Alla är överens 

om att de teoretiska inslagen skulle vara fullt möjliga att genomföra som en e-utbildning. Vissa 

av respondenterna poängterar till och med att det skulle kunna medföra vinster för deltagarna i 

form av bättre inlärning då de kan studera materialet i sin egen takt och se det flera gånger. 

Samtidigt är respondenterna även överens om att de praktiska inslagen är något som är svårare 

att överföra helt ut och hävdar att det mänskliga mötet är för viktigt för att uteslutas. 

Respondenterna menar att en e-utbildning i kombination med fysiska träffar är det mest 

önskvärda. Tankar om hur fördelningen av e-utbildning och fysiska träffar ska se ut varierar 

mellan respondenterna. Respondenter från det förbund som infört e-utbildning till viss grad 

anser att det upplägg som de har idag fungerar bra. Detta upplägg förklaras bestå av två fysiska 

träffar, en i början samt en i slutet av utbildningen. Däremellan sker all utbildning via webben. 

Ett annat förslag är att dela upp e-utbildning och fysiska träffar i lika stora delar där all teori 

genomförs via e-utbildning och det praktiska förläggs vid de fysiska träffarna där även 

erfarenheter från de teoretiska inslagen kan diskuteras. Liknande förslag kommer från en annan 

respondent som dock lägger vikt vid att erbjuda en fysisk träff i början av utbildningen där 

deltagarna ges möjlighet att träffas och lära känna varandra. Om deltagarna lär känna varandra 

tror respondenten att “... det är mycket enklare att dela med sig (...) när du inte känner en 

person kan det vara svårt att ifrågasätta andras tankar och så, tycker jag, det är min 

uppfattning” (Respondent 4). Ytterligare ett förslag som framkommer i en av intervjuerna är ett 

upplägg bestående av tre delar. Respondenten menar att det vore önskvärt med en teoretisk del 

där deltagarna får träffas och lära känna varandra samt att information om kursens upplägg 

lyfts. Därefter önskar respondenten ytterligare en fysisk träff med fokus på de praktiska delarna 

för att sedan följa upp detta med en teoretisk del som är nätbaserad.  

Sammanfattning av resultat 

Samtliga respondenter är positiva till ett införande av e-utbildning inom idrotten. De menar att 

det ligger i tiden, att utvecklingen i samhället tenderar att gå åt det hållet samt att det kan leda 

till att fler väljer att gå utbildning. E-utbildning ses fördelaktigt då deltagarna kan anpassa 

utbildningen efter sin livssituation, de slipper resor till utbildningsort då utbildningen kan 

genomföras hemifrån och kan på så vis bli ekonomiskt fördelaktig. Respondenterna menar att 

deltagarna även kan ta till sig informationen på ett bättre sätt då det är möjligt att gå tillbaka 

och studera utbildningsmaterialet upprepade gånger. Respondenterna ser även nackdelar med 
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ett användande av e-utbildning. Något som de tror kan bli lidande är kommunikationen och 

interaktionen såväl mellan deltagare som mellan deltagare och instruktör då de fysiska träffarna 

minimeras. Att som utbildare anpassa utbildningen efter deltagare upplevs också problematiskt 

i en e-utbildning. Anledningen till varför idrotten inte använder sig av e-utbildning i någon 

större utsträckning beskrivs bero på ett konservativt förhållningssätt, otillräcklig kunskap om 

hur man ska överföra utbildningsmaterialet till digital form samt en brist på ekonomiska 

resurser.  

Idrottsutbildarna anser sig vara otillräckligt förberedda för att i nuläget kunna använda sig av e-

utbildning. Vissa upplever ett behov av utbildning medan andra menar att dom skulle behöva 

prova på och lära sig längs vägen. Vid ett införande av e-utbildning inom idrotten menar 

respondenterna att initiativet måste komma från specialidrottsförbunden. IT-kunskapen som 

skulle krävas menar majoriteten av respondenterna inte finns inom respektive förbund utan är 

något som skulle behövas rekryteras externt. Vidare poängteras att ett införande kräver 

personal med kompetens inom många olika områden. Höga kostnader och personalbehovet 

samt teknik i form av servar och administrativa verktyg är potentiella hinder som kan påverka 

införandeprocessen.  

Respondenterna menar att alla teoretiskt inslag i dagens utbildning är möjliga att överföra till 

en e-utbildning. Samtidigt menar de att vissa praktiska inslag skulle vara desto svårare att 

överföra i och med dess komplexitet. Respondenterna menar även att kommunikationen 

utanför schemalagd utbildningstid samt möjligheten till direkt feedback är något som skulle 

försvåras vid ett införande av e-utbildning. Respondenterna är överens om att en kombination 

av e-utbildning med teori och en traditionell utbildning med praktik är det mest fördelaktiga. 

Utbildningsmaterialet vid en e-utbildning bör distribueras digitalt via en plattform eller 

molntjänst där materialet ska vara lättöverskådligt. Vidare anses det viktigt med anpassat och 

relevant kursmaterial samt att deltagarna får möjlighet att vara aktiv i inlärningsprocessen. För 

att möjliggöra feedback i en e-utbildning menar respondenterna att diskussionsforum kan 

användas.  
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Diskussion 

I denna studie har syftet varit att öka kunskapen om e-utbildningens möjliga existens inom 

idrottens utbildningsutbud. De resultat som framkommit har möjliggjort för en större förståelse 

gällande idrottsutbildares inställning till e-utbildning och dess för- respektive nackdelar jämfört 

med traditionell utbildning. Vidare har studien visat hur idrottsutbildare inom idrotten ser på 

processen vid ett införande av e-utbildning samt hur ett möjligt upplägg av en sådan utbildning 

skulle kunna se ut. De faktorer som i tidigare forskning visat sig kritiska för e-utbildningens 

framgång har utgjort en grund i denna studie vilket således möjliggjort för en ökad kunskap 

gällande hur dessa faktorer skulle kunna tas i beaktande vid ett införande av e-utbildning inom 

idrotten. De frågeställningar som var av intresse för denna studie har således besvarats och 

kunnat ge en inblick i e-utbildningens möjliga existens inom idrotten från idrottsutbildares 

perspektiv.  

Alla utbildare i den här studien har en positiv syn på e-utbildningens existens inom idrotten och 

i tillägg till detta menar många att det är ett nödvändigt steg för att följa den utveckling som sker 

i samhället. Tränare har i dagsläget möjlighet att genomgå utbildningar inom idrotten, något 

som dessvärre långt i från alla gör. Tränare och ledare upplever tidsbrist i sitt uppdrag idag 

(Redelius, 2002), något som lyfts i denna studie och i tillägg till detta uppges det även vara den 

främsta orsaken till varför tränare inte genomgår utbildning inom idrotten. Idrottsrörelsen har 

sin grund i ideella krafter och tränaruppdragen utförs i många fall av föräldrar som har sitt barn 

i laget. Utöver tränaruppdraget, vilket kräver mycket tid och engagemang, har de dessutom fullt 

upp med att få tiden att räcka till med bland annat arbete och familj. Traditionella utbildningar 

inom idrotten bygger på fysiska träffar under kvällar och helger vilket då innebär att tränare 

måste avsätta ytterligare tid till detta. Bristen på utbildade tränare ses som ett problem för den 

framtida idrottsrörelsen och som det ser ut i dagsläget har inte tränare tid att genomgå dessa 

utbildningar. Med detta i åtanke bör det vara relevant att se över hur idrottens utbildningar kan 

utvecklas för att få fler utbildade tränare.    

Resultatet i denna studie visar på att ett införande av e-utbildning inom idrotten upplevs som 

något som bör ske, men kan medföra såväl fördelar som nackdelar. En av de främsta fördelarna 

anses vara den ökade graden av flexibilitet som e-utbildning kan medföra.  Flexibiliteten är 

också något som i tidigare forskning lyfts fram som en kritisk faktor för hur framgångsrik en e-

utbildning ska bli. Det är viktigt att en e-utbildning erbjuder tillräcklig flexibilitet för deltagarna 

så att utbildningen lätt kan anpassas efter individens livssituation (Sun, Tsai, Finger & Yeh, 

2008). Flexibilitet ses som att tränarna har möjlighet att tillgå utbildningsmaterialet när som 

helst och att de kan välja själva när de vill ta del av det. Att flexibiliteten ses som fördelaktig går 

även i linje med de resultat som redovisas av Batalla-Busquets & Pachecho-Bernal (2013) där 

just möjligheten till att anpassa studietakten lyfts fram som fördelaktigt i jämförelse med 

traditionell utbildning. I samma studie framgår det också att e-utbildningen kan underlätta för 

en mer djupgående inlärning, vilket även kan skönjas i vår studie då vissa respondenter menar 

att möjligheten att gå igenom föreläsningar och annat utbildningsmaterial upprepade gånger 

kan leda till att deltagarna i e-utbildningen kan ta till sig informationen på ett bättre sätt. Det 

bör därmed vara av största vikt att erbjuda utbildningar som passar individers livssituation. 

Möjligheten att genomgå tränarutbildningar finns i dagsläget men det är långt ifrån alla som gör 

det. Om målet är att fler ska genomgå dessa utbildningar så bör ett större fokus läggas vid att 

utforma dessa utbildningar på ett, för deltagarna, tilltalande sätt. Det spelar ingen roll hur bra 

en utbildning är så länge deltagarna väljer att inte gå den.  

Vid ett införande av e-utbildning inom idrotten menar samtliga respondenter att utbildningen 

skulle ta mindre tid och därmed säkerligen kunna locka fler deltagare. Trots detta bör det 

poängteras att även denna utbildningsform skulle kunna leda till negativa konsekvenser. Det 

skulle ställas krav på deltagarna i form av självdisciplin då mycket av e-utbildningen bygger på 

att deltagaren får tillgodogöra sig kunskapen när helst de vill. Detta innebär att deltagarna själva 

måste bestämma sig för att avsätta delar av sin fritid. Detta kan säkerligen tilltala många medan 
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det för vissa förmodligen skulle vara enklare att gå på en fysisk träff för att “göra bort det”. En 

annan konsekvens av e-utbildningens implementering skulle kunna bli att de individer som idag 

genomgår utbildningar och värdesätter det mänskliga mötet istället väljer att avstå från 

utbildning på grund av att det som de värdesätter försvinner. Detta förutsatt att e-utbildningen 

sker helt utan fysiska träffar.  

Några av respondenterna förklarar det som viktigt att anpassa utbildningen efter deltagarna och 

ser svårigheter i att göra detta vid en e-utbildning. Visserligen kan det även vara svårt att 

anpassa utbildningen efter deltagarna vid en traditionell utbildning men det kan vara lättare att 

vid fysiska möten se skillnader i deltagarnas kunskapsnivå och anpassa utbildningen under 

tiden.  Därför bör detta tas i beaktning vid ett införande av e-utbildning inom idrotten. Om det 

material som erbjuds vid en e-utbildning är lika för alla kan det givetvis vara till nytta för 

majoriteten av deltagarna. Men man bör ta hänsyn till att kunskapsnivån hos tränare i olika 

föreningar är av varierande grad. Ett kunskapsunderlag som tenderar att ligga på en generell 

nivå för alla skulle därmed kunna vara otillräckligt för de tränare som redan tycker sig besitta 

sådan kunskap. Detta kan leda till att dessa tränare ser e-utbildningen som irrelevant varpå de 

inte ser någon vinning av att genomföra kursen. Materialet som erbjuds kan och bör tilltala 

tränare oavsett tidigare erfarenheter. Detta skulle rent praktiskt kunna lösas på så sätt att det 

finns ett grundmaterial att tillgå och att det i tillägg till detta även finns extramaterial som 

deltagarna själva kan välja om de vill ta del av. 

Bristen på kommunikation och interaktion mellan individer i e-utbildning är en nackdel som ses 

återkommande i de intervjuer som gjorts. Respondenterna föreslår diskussionsforum som en 

möjlig lösning för att möjliggöra detta via en e-utbildning samtidigt som dem tillägger att det 

troligtvis inte skulle bli lika bra. Nackdelen med bristande kommunikation och avsaknaden av 

personliga möten är även något som debatteras i tidigare forskning som presenterats inom 

området. Becker, Newton och Sawang (2013) visar att en barriär för användandet av e-

utbildning ses vara en minskad möjlighet att interagera med andra individer. Detta är en negativ 

aspekt som även framkommer i en annan studie som visar att traditionell utbildning ger bättre 

möjlighet till kommunikation mellan deltagare och kursledare (Batalla-Busquets & Pacheco-

Bernal 2013). Respondenterna ser det som ett självklart inslag i dagens utbildningar att det ges 

möjlighet för deltagare att diskutera vid sidan av utbildningarna och att det också är där som 

mycket av erfarenhetsutbytet mellan deltagare sker. Kommunikation och interaktion är en 

central del i det sociokulturella lärandet (Säljö, 2014) och vikten av att utbyta erfarenheter med 

varandra utanför schemalagd utbildningstid kan ses stämma överens med en sociokulturell syn 

på lärande. Vidare lyfter Säljö (2014) att informationstekniken medför konsekvenser i form av 

att lärande i sig bygger på att individen skaffar sig kunskap om den teknik som möjliggör 

lärande (Säljö, 2014). E-utbildning förkommer i väldigt låg grad inom idrotten och okunskapen 

kring hur denna utbildningsform kan möjliggöra kommunikation kan vara en anledning till 

varför respondenterna ser bristande kommunikation som en nackdel med e-utbildning. Om 

denna utbildningsform blir allt vanligare inom idrotten skulle detta kunna leda till att 

kunskapen om tekniken blir bättre och nya former för kommunikation inte längre ses som en 

negativ aspekt utan som en självklarhet.  

Något som framkommer som viktigt i både resultatet och tidigare forskning är vikten av relevant 

och aktuellt utbildningsmaterial. I resultatet av denna studie framkommer det att ett av 

förbunden nyligen har infört e-utbildning i viss grad på sina grundutbildningar. En anledning 

som respondenterna från detta förbund nämner som tilltalande med den nya utbildningen är att 

utbildningsmaterialet är nivåanpassat efter kursdeltagarnas behov. Om tränaren ansvarar för 

spelare i åldern 6-9 år så är tanken att utbildningsmaterialet skall behandla viktiga områden och 

kunskaper som är relaterade till denna ålder. De menar att detta kan medföra att tränarna får en 

känsla av att lära ut rätt saker vid rätt tidpunkt. Att lära ut rätt sak vid rätt tidpunkt är även 

något som många andra respondenter lyfter som viktigt. Ytterligare en positiv följd av detta är 

att det kan skapa en trygghet för tränarna.  Detta tankesätt kan ses viktigt att ta vara på vid 
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implementeringen av en e-utbildning då forskningen menar att relevant material är en kritisk 

faktor för hur framgångsrik en e-utbildning blir (Sun, Tsai, Finger, Yeh, 2008). 

Möjligheten att vara aktiv i inlärningsprocessen är något som respondenterna i denna studie 

värderar högt. De ser att utbildningar bör innehålla en variation av teori och praktik med inslag 

av diskussionsmöjligheter. Vissa respondenter lyfter en oro över att som deltagare bli en passiv 

mottagare i en e-utbildning genom att endast sitta och lyssna på förinspelade föreläsningar. 

Diskussionsforum, chatt och föreläsningar innehållandes quiz är några av respondenternas 

förslag på hur detta skulle kunna undvikas. Möjligheten att interagera med materialet är något 

som Orvis, Fischer & Wasserman (2009) lyfter fram som essentiellt för upplevelsen av e-

utbildning. I deras studie visade det sig att deltagare som gavs större möjlighet att interagera 

med materialet även upplevde utbildningen som bättre än de deltagare som inte fick denna 

möjlighet (Orvis, Fischer och Wasserman, 2009).  

Graden av datorvana hos kursdeltagare är en faktor som Sun, Tsai, Finger och Yeh (2008) 

menar är viktigt för en framgångsrik e-utbildning. Detta bekräftas även av Becker, Newton och 

Sawang (2013) som menar att bristen på teknisk kunskap och oron för att använda datorer för 

lärande kan vara en barriär som påverkar deltagandet i en e-utbildning. Forskningen är dock 

inte helt enig i denna fråga. Concannon, Flynn och Campbell (2005) uppger, utifrån sina 

resultat, att det inte är datorkunskapen i sig som är avgörande utan att det istället är en fråga 

om deltagarnas inställning till tekniken som är avgörande för sannolikheten att använda sig av 

e-utbildning. Resultatet i vår studie visar att begränsad datorvana inte är en självklar nackdel 

som kan påverka deltagandet i en e-utbildning. Respondenterna menar att datorvana kan vara 

ett möjligt hinder men att det i dagens samhälle torde vara ett försvinnande problem. Dock lyfts 

vikten av att utforma plattformen där materialet finns tillgängligt så enkelt och tydligt som 

möjligt för att underlätta användandet.  

Trots att samtliga respondenter är positivt inställda till användandet av e-utbildning inom 

idrotten kan tolkningen göras att vissa ser e-utbildning som synonymt med förinspelade 

föreläsningar som riskerar att bli tråkiga och opersonliga. Samtidigt så har många av 

respondenterna utvecklat sin syn på e-utbildning och dess möjligheter under intervjuernas 

gång. Eftersom idrotten inte har implementerat e-utbildning i någon större utsträckning så 

finns det en risk att detta synsätt på e-utbildning som synonymt med tråkiga föreläsningar 

skulle kunna vara en vanligt förekommande åsikt. Om idrotten ska följa utvecklingen och 

implementera e-utbildningar blir det, utifrån resultatet som visats i denna studie, viktigt att 

redogöra och skapa en förståelse för de möjligheter som följer med denna utbildningsform. 

Tekniken går hela tiden framåt och som en respondent uttryckte det så är det endast fantasin 

som sätter gränser för hur utbildningarna kan se ut och vilka möjligheter som kan erbjudas via 

nätbaserade utbildningar.  

Före implementeringen av en e-utbildning är det viktigt att se till helhetsbilden och inte bara 

fokusera på de fördelar som detta kan medföra. Självklart är en ökad flexibilitet och mindre 

kostnader för deltagare en mycket positiv följd av e-utbildning. Dock finns det många aspekter 

som bör tas i beaktning innan implementeringen av denna utbildningsform. Det är viktigt att se 

över vad som krävs och vad införandet av e-utbildning skulle innebära för förbunden. Fördelar i 

kostnader för deltagare men även för minskade antal träffar bör ses i relation till den initiala 

kostnad som hela apparaten kring e-utbildning innebär. Kostnader för införandet av e-

utbildning är även någonting som många respondenter lyfter som ett möjligt hinder för 

förbunden då det skulle innebära stora resurser i form av personal och ekonomiskt kapital. 

Förbunden bör således reflektera över de kostnader som följer med e-utbildning i form av bland 

annat inköp av system som stödjer nätbaserad utbildning, rekrytering av personal med IT-

kunskap och utbildning för tilltänkta kursledare.  

Om alla förbund ska genomgå denna process var för sig så innebär det krav på stora resurser i 

form av personal och omkostnader. Detta är någonting som inte alla idrottsförbund har tillgång 

till. Därför borde det vara fördelaktigt om Riksidrottsförbundet kunde utarbeta en gemensam 
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utbildningsportal som alla förbund har möjlighet att ansluta sig till. Detta skulle kunna medföra 

minskade kostnader för idrottsrörelsen totalt sett då processen endast behöver genomföras en 

gång och investeringar i form av personal och tekniskt material sker vid ett tillfälle istället för att 

samtliga förbund ska genomgå denna process på egen hand. Ett sådant tillvägagångssätt skulle 

även kunna medföra andra positiva följder. En gemensam plattform skulle kunna möjliggöra för 

ett bättre samarbete mellan de olika förbunden. Erfarenheter och kunskap skulle på ett effektivt 

sätt kunna överföras mellan förbunden vilket kan möjliggöra för en ökad kunskapsnivå inom 

hela idrottsrörelsen.  

Samtliga respondenter ser en kombination av e-utbildning och fysiska träffar som mest lämpligt 

vid ett införande av e-utbildning inom idrotten. Många lyfter fördelarna med en sådan 

kombination då det kan leda till att deltagarna i utbildningen lär sig bättre. Det förbättrande 

lärandet förklaras kunna uppkomma genom att deltagarna på förhand får läsa in teorin via nätet 

och på så vis får en förförståelse. När deltagarna sedan kommer till de fysiska träffarna kan 

fokus läggas vid de praktiska inslagen samt att diskussioner gällande det teoretiska inslagen kan 

möjliggöras. Den syn som respondenterna har på kombinerat lärande och dess fördelar för 

inlärningen kan ses gå i linje med forskningen inom detta område. Genom att jämföra elevers 

lärande i traditionell utbildning, e-utbildning och kombinerat lärande, visar Al-Qahtani & 

Higgins (2013) att kombinerat lärande var den utbildningsform som var mest effektiv gällande 

inlärning.  

En förklaring till varför respondenterna ser ett kombinerat lärande som mest lämpligt är att de 

praktiska delarna ses vara svåra att överföra helt på en e-utbildning. De menar att det skulle 

vara möjligt att genomföra dessa inslag via en e-utbildning men att kvaliteten med stor 

sannolikhet skulle bli alltför lidande. Det praktiska handlaget, som en respondent förklarar det, 

måste läras ut genom att deltagarna först får prova att praktiskt tillämpa sin kunskap och i 

direkt anslutning till det få feedback för att sedan prova igen. Den svårighet som 

respondenterna ser med att föra över de praktiska inslagen fullt ut bör därmed ses i relation till 

tidigare forskning gällande simuleringar inom hälso- och sjukvården. Dessa simuleringar 

erbjuder praktiknära lärande och teknikens utveckling har underlättat för att distribuera 

simuleringar via internet (Broom, Lynch och Preece, 2009) varpå det är möjligt att använda 

datorstödda simuleringar på en vanlig persondator (Bonnetain, Boucheix, Hamet & Freysz, 

2010). Om det är möjligt att erbjuda praktiknära lärande via internet vid hälso- och 

sjukvårdsutbildningar, som kan ses innehålla komplexa praktiska moment, så borde det vara 

fullt möjligt att göra detta även inom idrotten. Att erbjuda mer praktiska moment via en e-

utbildning skulle även kunna förändra det sätt på vilka tränare lär sig. Praktiska övningar i 

dagens traditionella utbildningar utgår från att deltagare får prova på någonting praktiskt för att 

sedan erhålla feedback och prova igen. Detta sätt att lära sig på kan till viss del liknas vid vad 

Säljö (2014) förklarar som behaviourismen där människan lär sig ett beteende via yttre stimuli. 

Om praktiska moment istället genomförs via e-utbildning kan det ge deltagarna chans att 

utforska materialet själva, skapa sina egna uppfattningar om situationer och därmed vara aktiva 

i sitt eget lärande vilket skulle innebära att det lär sig inom de ramar som Säljö (2014) benämner 

som ett kognitivt perspektiv.  

Vår förhoppning är att denna studie ska bidra med ett begynnande kunskapsunderlag för 

idrotten att använda sig av. De resultat som redovisas i kombination med den forskning som 

utgjort underlag för studien kan vara till god hjälp för idrotten och dess förbund om de väljer att 

följa utvecklingen som sker i samhället och implementera e-utbildning i större utsträckning. 

Denna studie kan ses viktig då den berör e-utbildning inom idrottsfältet, något som visat sig 

vara underrepresenterat i tidigare forskning. Den kan därmed ses som ett bidrag till idrottens 

framtida arbete men även som ett komplement till forskningen inom området e-utbildning då 

många tidigare studier utförts inom den akademiska sektorn och företagsvärlden. 
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Metoddiskussion 

I uppstarten av detta arbete var ambitionen och viljan väldigt hög. Initialt var tanken att 

genomföra både intervjuer med idrottsutbildare samt enkäter till deltagare som genomgår 

idrottsutbildningar i dagsläget. Denna ambition visade sig relativt snabbt vara övermäktig då 

tidsramen var begränsad. Därför valdes enkätundersökningen bort i förmån för endast 

intervjuer. Valet av intervjuer istället för enkäter anses i efterhand ha varit ett korrekt beslut då 

denna datainsamlingsmetod har möjliggjort för en mer djupgående kunskap kring 

idrottsutbildares uppfattningar gällande e-utbildning.  

 

Resultaten bygger på uppfattningar gällande en utbildningsform som i dagsläget är sällsynt 

inom idrottsrörelsen. Det hade varit önskvärt att genomföra intervjuerna med personer som 

hade erfarenhet av e-utbildning inom idrotten för att på så sätt bygga resultatet på kunskap 

istället för uppfattningar. Det ska dock tilläggas att ett av förbunden nyligen har infört e-

utbildning i viss grad samt att många respondenter antingen hade erfarenhet av e-utbildning 

inom andra situationer eller erfarenhet av digitala verktyg som kan användas i e-utbildningar. 

Resultatet i denna studie kan därmed inte ses vara underbyggt av rena spekulationer då 

respondenterna trots avsaknad av e-utbildning inom idrotten ändå har en viss erfarenhet av 

utbildningsformen.  

Studiens omfattning kan ses begränsad då endast fyra förbund är representerade. Trots att 

resultaten av samtliga intervjuer till stor del är samstämmiga kan det inte ses representera hela 

idrottsrörelsen. För att kunna generalisera studiens resultat hade fler utbildare från ett större 

antal förbund behövt vara involverade.  

Framtida forskning 

Denna studie har fokuserat på personer som idag ansvarar för utbildningar inom idrotten. 

Resultatet baseras på deras uppfattningar och tankar om e-utbildning och till viss mån hur de 

tror att e-utbildning skulle mottas av deltagare. För att få en mer rättvis bild av deltagarnas 

uppfattningar gällande e-utbildning skulle framtida forskning kunna utgå från ett 

deltagarperspektiv.  Detta skulle därmed komplettera denna studie och leda till en bredare 

förståelse för inställningen till e-utbildningen inom idrotten.  

Om idrottsrörelsen i framtiden väljer att använda sig av e-utbildning i högre utsträckning vore 

det intressant att undersöka hur det tas emot samt hur det fungerar. Det hade även varit 

relevant att, likt forskningen inom andra områden, studera hur inlärningen påverkas av e-

utbildning jämfört med traditionell utbildning. 
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Bilagor 

Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 

Bakgrund 
 
-Vad har du för arbetsuppgifter inom idrotten  i dagsläget? 
 
-Berätta lite om din bakgrund som utbildare inom idrotten. (specificera sport) 
 
-Hur ser det ut vad gäller antalet deltagare på de utbildningar du ansvarar för i dagsläget? 
 
-Har alla som vill möjlighet att genomgå utbildningar inom idrotten idag? 

-Gör alla det?  
-Om inte vad tror du det beror på? 

 
-Vilken ålder är det på de som genomgår utbildningarna? 
 
-Har du någon erfarenhet av e-utbildning, både inom idrotten och andra situationer? 

-Beskriv lite kort 
Om ja i idrotten: -Hur tycker du att det har fungerat? 
Har du funderat på att använda dig av modern teknik i utbildningen? Isf. På vilket 
sätt har du tänkt att det skulle kunna användas? 
 

Idrottsutbildares uppfattningar gällande införandet av e-utbildning. Även jämfört 
med dagens utbildning. 
 
-Anser du att e-utbildning är något för idrotten att använda sig av? 

-På vilket sätt tror du att det skulle vara användbart? 
-Ser du några fördelar med att använda e-utbildning jämfört med traditionell 
utbildning inom idrotten? 
-Ser du några nackdelar med att använda e-utbildning jämfört med traditionell 
utbildning inom idrotten? 
-Om det finns nackdelar/problem, finns det något sätt som man skulle kunna lösa 
dessa på? 

 
  
-Hur ser du som utbildare på att arbeta med e-utbildning inom idrotten? 

-Skulle det fungera? 
-Känner du något behov, i din roll som utbildare, att utveckla utbildning till e-
utbildning? 
-Vad är det som gör att du känner/inte känner detta behov? 
-Ser du som utbildare några fördelar med att jobba med  e-utbildning? 
-Ser du som utbildare några nackdelar med att jobba med  e-utbildning? 

 
-Tror du att ditt arbetssätt som utbildare skulle förändras? 

-Hur tror du då att ditt jobb skulle se ut? 
 
-Hur tror du inställningen till e-utbildning är inom förbundet? 

-Är detta något som ni diskuterat?  
 
-Hur tror du att e-utbildning skulle bemötas av deltagare? 

-På vilket sätt menar du att det kan vara svårt att få vissa  deltagare att gå e-
utbildning? 
-Om du skulle vara deltagare i e-utbildning, vad hade lockat dig att delta? 
-Tror du att det skulle kunna finnas några hinder för att delta i e-utbildning? 
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Utbildares tankar om processen, vem ska vara delaktig och vad krävs?  
 
-Känner du att du är förberedd för att börja jobba med e-utbildning inom idrotten? 

-Om nej, vad skulle krävas för att du skulle bli förberedd nog? 
-Om ja, vad gör att du känner dig förberedd? 

 

-Om du skulle anordna en e-utbildning, vad ser du som viktigt att börja jobba med för att det 
skulle fungera? 

-Om det nu var så att ert förbund skulle införa e-utbildning, vilka tror du behöver 
vara delaktiga? 
-Skulle du vara i behov av något stöd? – Organisatoriskt?    
-Innehåll, finns det någonting i innehållet som kan vara bra att börja föra över på e-
utbildning?  

 
-Om du skulle införa e-utbildning, anser du att det finns några hinder som skulle kunna påverka 
införandet? 

-Om deltagare har begränsad datorvana, kan man underlätta deras deltagande i  e-
utbildning på nåt sätt?  
-Eventuella åsikter från frågeställning 1.  

 
-Hur kan deltagare få möjlighet att vara aktiva i inlärningsprocessen vid en e-utbildning? 

-Kan man påverka möjligheten att interagera med materialet och andra personer? 
 
-Om deltagarna i e-utbildningen tycker det är svårt eller har frågor om innehållet, går det att 
lösa på något sätt? 
 
Idrottsutbildares syn på e-utbildningens upplägg 
 
-Vad av innehållet i de traditionella utbildningarna tror du skulle gå att överföra till e-
utbildning? 

-Svar: Allt- Jaha, kan du ge exempel på hur det skulle kunna se ut? 
-Svar: En del: Vilka delar går att överföra? Går inte att överföra? 
-Tror du att det finns något som skulle vara svårt att överföra till en början? 

 
-Finns det något som inte går att överföra till e-utbildning? Kan du ge exempel på vad det kan 
vara? 

På vilket sätt anser du att det skulle vara svårt? Svar: det är svårt att kommunicera 
Tror du att det går att lösa på något sätt? 

 
-Vad är dina främsta egenskaper som utbildare inom idrotten? 

Hur skulle du kunna överföra de aspekterna om du skulle anordna en e-utbildning? 
Hur arbetar du mot dina deltagare idag?  

 
-Hur tänker du som utbildare att man skulle leverera kursmaterialet till deltagare? 

-Du nämner en portal. Hur tänker du att den skulle vara utformad? 
  
-Fördelar från fråga 1 ex. flexibilitet. Fråga: Du pratade tidigare om flexibilitet som en fördel, 
hur kan detta säkerställas vid upplägget av e-utbildning? 
 
-Vilka aspekter skulle du fokusera på vid en e-utbildning? 
 
-Så om du skulle anordna en e-utbildning, hur skulle upplägget se ut då? 

-Helt via nätet? Delvis via nätet? 
 
-Slutligen, har du någonting att tillägga som vi inte har tagit upp? 
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Bilaga 2. 

Informationsbrev 

 

Hej.  

 

Vi som utför denna intervju studerar på idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet. 

Denna intervju kommer att beröra idrottsutbildares uppfattningar om e-utbildning som 

utbildningsform inom idrotten. Vi är intresserade av dina egna tankar och åsikter kring detta 

ämne. Ta god tid på dig och känn dig fri att tänka och resonera fritt utifrån dina tankar.  

 

 

E-utbildning 

E-utbildning kan ses som ett sätt att förmedla kunskap och lärande med hjälp av tekniska 

redskap så som datorer, internet och dylikt. 

 

 

Att delta i studien innebär: 

-Frivillighet; din medverkan i studien är frivillig och du kan välja att avbryta ditt deltagande 

samt avstå från att svara på frågor. 

-Fullständig anonymitet; din identitet och dina svar kommer att förbli anonyma.   

-Konfidentialitet; dina svar kommer endast att användas som underlag för den aktuella studien 

samt att materialet från intervjuerna endast kommer behandlas av ansvariga för studien. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Jag är medveten om studiens syfte samt vilka rättigheter jag har gällande mitt deltagande i 

studien. 

 

 

Namn: __________________________  Födelseår: _________________________ 

 

 

Datum: _______________ 

 

Signatur: _________________________ 

 

 

Ansvariga för studien 

Oscar Hardselius 

Tobias Fahlén 

 

Handledare: Annika Johansson 
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