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Sammanfattning 
Den svenska idrottsrörelsen är en stor del av samhället med långa anor som en ideell institution 
med traditionellt betingade uppdrag härrörande till fostran för ungdomen i såväl tävling som 
demokrati och föreningsliv. Samtidigt, som en del av samhället, är idrottsrörelsen utsatt för 
förändringsprocesser drivna av samhället, exempelvis professionalisering och individualisering, 
som kan försvåra ledarskapet och uppdraget inom rörelsen. En strategi för att motverka eller 
hantera dessa effekter är utbildning och ledarskap. Denna studie belyste åtta nationella 
idrottsförbunds, fyra individuellt inriktade idrotter och fyra lagidrotter, grundläggande 
tränarutbildningar med särskilt fokus på innehåll, struktur, upplägg och mål med utbildningen 
relaterat till ledarskap. Särskilt fokus lades på innehåll, säkerställande av inlärning samt syn på 
och utmaningar med ledarskap som de olika förbunden tog upp. Detta analyserades sedan med 
hjälp av institutionell teori. Genom semistrukturerade intervjuer och en dokumentanalys 
konstaterades att innehållet på utbildningar inte varierade nämnvärt mellan olika förbund och 
att fördelningen mellan idrottsspecifika kunskaper och mer generella ämnen numera är relativt 
lika. Dessutom var strukturerna på utbildningarna och förmedlingsmetoderna även det liknande 
mellan idrotterna. En tydlig förändring i utbildningarna under senare år belystes från 
informanternas sida, med ett tydligare fokus på ledarskap. Detta ökade fokus härrörde både från 
det organisatoriska fältet, dess uppdrag, och dess aktörer men även från förbunden själva. Detta 
relaterades sedan till olika utmaningar som idrotten ställts inför såsom ökade krav på resultat, 
utbildade tränare och en mer professionellt inriktad verksamhet och problematik relaterad till 
att behålla individer inom idrotten men även till att det ideella ledarskapet blivit mer ifrågasatt. 
Samtidigt identifierades en förändring i själva tränarna, med en annan typ av ledarskap och ett 
generationsskifte inom idrotten som kan komma att påverka ledarskapet inom idrotten. 
Idrottsrörelsen står inför många utmaningar och har börjat förändra sina utbildningssystem 
därefter. 
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Inledning 

Som både aktiv, ideell, tränare och idrottsledare men även som instruktör för andra tränare har 

författaren av denna rapport noterat vissa saker gällande utbildningar inom idrotten. Ledarskap 

är en komplex process som det pratas frekvent om inom idrotten, relativt ofta i negativa termer. 

Idrottens avarter, exempelvis mobbing, selektering, toppning, trakasserier, avhopp och liknande 

förklaras ofta, eller kan härledas till, ett bristande ledarskap. Ändå har tränarutbildningar inom 

idrotten ofta varit inriktade på idrottsspecifika kunskaper och inte på de processer som kan 

gynna framväxten av ett ledarskap i enlighet med idrottsrörelsens vision och målbild. Kopplat 

till detta är också de tränarlicenser och i vissa idrotter licenskrav som finns på tränare. Att 

därmed titta på tränarutbildningar och kopplingen till ledarskap har för mig varit drivande i 

detta arbete. 

Den svenska idrottsrörelsen är starkt präglad, och beroende, av ideellt arbete 

(Riksidrottsförbundet, 2009). Sedan initierandet av idrotten som folkrörelse har idealiteten 

varit en central del av idrottsrörelsen. Det leder till en strukturellt betingad syn på idrott, och 

allt som berör idrott, inom hela rörelsen. En central del av idrottsrörelsen är ledarskapet. 

Idrotten vinnlägger sig gärna om att lyfta fram betydelsen av idrotten som ledarskola och som 

meriterande för framtida anställningar inom arbetslivet (Riksidrottsförbundet, 2007). 

Idrottsrörelsen förlitar sig på ungefär 750.000 ideella ledare i någon av landets 20.000 

idrottsföreningar för  att det dagliga arbetet inom en förening skall kunna utföras 

(Riksidrottsförbundet, 2015). Detta gör ledarskapet till en betydande del av idrottsrörelsens 

uppgift.  

Idrottsrörelsens uppgift är, enligt Riksidrottsförbundets idéprogram och ideologiska ledstjärna 

Idrotten vill: ”idrottsrörelsen skall vara öppen och tillgänglig för alla som vill delta…och skapa 

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling hos individer” (Riksidrottsförbundet, 2009). 

Denna definition av idrottsrörelsens uppgift innehåller både positiva och negativa sidor. Detta 

skapar kontexten för ledare inom idrottsrörelsen att arbeta utefter. Idrott handlar inte bara om 

att fostra barn fysiskt utan även om att barn skall utvecklas på ett positivt sätt i flera olika 

kontexter och miljöer och lära för livet (Fraser-Thomas, Côté & Deakin 2005; Camiré, Forneris, 

Trudel & Bernard, 2011). Därmed skapas ett stort tryck på ledare och deras kompetens inom 

flertalet områden, inte bara det idrottsspecifika, för att lyckas underlätta barns utveckling 

(Sullivan, Paquette, Holt & Bloom, 2012). En stor del av dessa krav måste hanteras av 

utbildningssystem för ledare. Sullivan et al. (2012) har här visat på utbildningssystemens 

positiva effekt på ledar- och tränarskap. Efter genomgången, formell, utbildning har ideella 

ledare beskrivit en utbildning som en stor del i deras utveckling. 

Ledarskapet har dock kommit att bli något problematiserat mycket på grund av den ökade 

fokusen på en av idrottens grundläggande logiker – den om idrott som fostran i tävling 

(Engström & Redelius 2002, Peterson, 2004). Det finns en grundläggande konflikt i den 

tävlings- och resultatinriktade logik som står mot idrottens sociala uppdrag och idrott för alla 

(von Essen, 2007), som fostrare i ett demokratiskt och föreningsmässigt perspektiv, som har 

ökat pressen på de ideella ledarna ute i idrottsrörelsen, både prestations-, resultat- och 

ledarskapsmässigt (Sjöblom & Fahlén, 2010; Stenling & Fahlén, 2009). Kraven på idrottslig-, 

inter- och intrapersonell kompetens på tränare kommer från allt fler riktningar såsom föräldrar, 

föreningar, idrottare och förbund (Hedberg, 2015). Bristen på kompetens hos ideella ledare kan 

leda till flertalet negativa konsekvenser för ungdomar (Wiersma & Sherman, 2005).  

Den ökade professionaliseringen av idrottsrörelsen som pågått under de senaste 50 åren ställer 

ökade krav på idrottsrörelsen som helhet kring transparens, struktur och processer kring 

exempelvis utbildning. Detta för att på ett professionellt sätt kunna hantera det ökade kravet, 

från såväl samhället som individer, att kunna tillhandahålla kompetenta och välutbildade ledare 

(Piggott, 2012; Shilbury & Ferkins, 2011; Taylor & Garratt, 2010). Professionaliseringens 
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problematik gällande ledarskap ligger i krocken som blir mellan en rörelse baserad på idealitet 

som behöver anpassa sig till ett samhälle i förändring mot en mer professionaliserad och 

individualiserad verksamhet.  

De flesta utbildningar som administreras av nationella förbund bygger på ett formellt sätt att se 

på lärande och utbildning. Det är ett institutionaliserat synsätt där de som utvecklar 

utbildningarna har en stor påverkan på innehåll, pedagogisk och didaktisk utformning, 

utbildningens struktur och vad det är som ska leda till licenser eller motsvarande. Utvecklarna 

av programmet styr därmed vad som ska läras ut (Mallett, Trudel, Lyle & Rynne, 2009). Detta 

kan dock leda till en problematik i att fastställa vad som lärs ut och hur det har tagits emot av 

tränarna, så kallad transfer of knowledge och hur kunskap omsätts i praktiken. Jones, Morgan 

och Harris (2012) menar att det existerar ett kunskapsglapp mellan teori och praktik, då 

utbildningar oftast berör existerande kunskap och har en låg koppling till verkligheten. 

Dessutom är utbildningar ofta inriktade på kunskapsförmedling där interaktionen mellan 

instruktör och elev är begränsat. Teorin behöver helt enkelt integreras med praktik och kopplas 

till färdighet. En substantiell del av forskning menar dock att denna formella syn på utbildning 

missar att ta med kontexten som ledarskap sker inom och att kopplingen till verkligheten 

därigenom kan bli lite skev. Majoriteten av inlärningen sker oftast informellt genom att lära sig 

av andra tränare via dialog, observation och dylikt i miljöer liknande sin verklighet (Cushion, 

Armour & Jones, 2003; Wright, Trudel & Curver, 2010).    

Kopplat till formell utbildning är också licenser. Licensiering av tränare är oftast en slutprodukt 

av genomförd och godkänd tränarutbildning och oftast en förutsättning för vidareutbildning 

inom idrotten. Licensieringen fungerar därmed också som en form av kunskapsgaranti, det som 

examineras är ju oftast grundat i kompetens, i förbundens ögon för att kunna säkerställa en viss 

utbildningsnivå och kunna avancera vidare(Callary, Culver, Werthner & Bales, 2014). Det finns 

dock en utmaning i det innehållsmässiga kring en licens och att säkerställa kunskapen för ett 

förbund. Ofta har utbildning och innehåll varit olika hopkok av olika ämnen skapade för att fylla 

behovet hos förbund att certifiera sina tränare (Cassidy, Jones & Potrac, 2004).   

Baserat på detta kan det vara intressant att se vad olika nationella förbund anser ingå i sina 

tränarutbildningar och vilken kunskap och kompetens det är som förbunden anser ska 

förmedlas och säkerställas. Även frågan om varför det ska vara denna kunskap som förmedlas 

och licensieras är intressant att studera, delvis baserat på de utmaningar som idrottsrörelsen 

står inför relaterat till ledarskap. Dessutom kan det vara intressant att titta på synen på ledare 

och ledarskapsutbildning inom olika förbund och eventuella effekter av professionalisering och 

individualisering inom idrotten och hur förbund förhåller sig till det.  
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Syfte 

Det övergripande syftet är att genom intervjuer med utbildningsansvariga samt analys av 

utbildningsdokument beskriva och analysera målen med utbildningar, struktur, innehåll och 

upplägg relaterat till ledarskap inom tränarutbildningar för barn och ungdomar hos nationella 

specialidrottsförbund.  

Frågeställningar:  

 Hur är utbildningar hos specialidrottsförbund utformade rent innehålls- och 

uppläggsmässigt? 

 Hur säkerställs kunskapen hos tränare och hur går inlärningen av kunskapen till? 

 Hur går utformandet av utbildningar till hos respektive specialidrottsförbund?  

 Hur ser synen på ledarskap inom olika specialidrottsförbund ut? 

Bakgrund och teoretiska begreppsramar  

För att förstå utbildningens roll inom svensk idrott kan det vara värdefullt att först ge en 

beskrivning av hur den svenska idrottsrörelsen är uppbyggd och vilka olika aktörer som 

existerar inom det idrottsliga fältet. Därigenom ges en bred bild av hur olika aktörer inom det 

idrottsliga fältet kan påverka, och påverkas av, de utbildningar som de nationella förbunden 

tillhandahåller.  

Utbildningars innehåll, syfte och mål relaterat till ledarskap inom idrotten är ett relativt 

eftersatt område forskningsmässigt. Det har därmed varit en utmaning att hitta forskning direkt 

relaterad till detta område. Därför har sökningsområdena varit breda, involverande både typer 

av inlärning, utbildningars betydelse för utvecklande av ett tränarskap, professionalisering av 

idrotten och dess konsekvenser samt hur teoretisk kunskap överförs till praktik med hjälp av 

utbildningar. Forskningen är bedriven i ett idrottsligt sammanhang. En annan försvårande 

parameter är att mycket av den tränarskaps- och ledarskapsforskning som utförs, bedrivs på 

tränare på elitnivå i ett försök att skapa en modell av en viss standard av ledar- och tränarskap. 

Detta gör att ideella ledare och tränares perspektiv ofta förbises. Detta kan bli problematiskt då 

denna målgrupp utgör majoriteten av de som utbildas av de nationella idrottsförbunden. 

Nedan presenteras en översikt av den svenska idrottsrörelsen och de  teoretiska begreppsramar 

som används inom denna uppsats. Därefter följer en genomgång av den litteratur som använts 

för att bilda en uppfattning om området. 

Om svensk idrott  

Den svenska idrottsrörelsen är i grund och botten en folkrörelse baserad på idealitet och 

demokrati. Centralt för idrottsrörelsen är en idé om medlemskap. Det finns ungefär 21.000 

idrottsföreningar i Sverige som alla är medlemmar i ett, eller flera beroende på verksamhet, 

specialidrottsförbund [SF]. Det finns idag 71 stycken specialidrottsförbund inom 

idrottsrörelsen. Specialidrottsförbunden är verksamma på nationell nivå och verkar på regional 

nivå via specialidrottsdistriktsförbund [SDF]. De ansvarar för att verksamheten inom sin 

specifika idrott sköts enligt givna riktlinjer från specialidrottsförbund och Riksidrottsförbundet. 

Specialidrottsförbunden är i sin tur medlemmar i Riksidrottsförbundet [RF] som är svensk 

idrotts paraplyorganisation. Riksidrottsförbundet drar upp riktlinjer för idrottsrörelsen i stort 

och arbetar för dess politiska och ekonomiska intressen på nationell nivå samt fördelar statliga 

bidrag till idrottsorganisationer. Riksidrottsförbundet har även det regionala avdelningar, så 

kallade distriktsidrottsförbund [DF], som ansvarar för Riksidrottsförbundets uppgifter på 

regional nivå. Specialidrottsdistriktsförbunden är även medlemmar i distriktsförbunden 

(Malmsten & Pallin, 2005). 
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Riksidrottsförbundet har i sitt idédokument (Idrotten Vill, 2009) fastslagit att det är SF:s 

uppgift att sköta tränarutbildningarna inom sin idrott. Utbildningen skall i övrigt vara en garant 

för kvalitetssäkring av verksamheten och kunna användas som en stimulans för att få ledare att 

fortsätta vara verksamma. Utbildningen skall inte bara behandla idrottsspecifik kunskap samt 

hur man utvecklar barn fysiskt, psykiskt och socialt utan även ledarskap och 

trovärdighetsfrågor. Utbildningar skall vara ett sätt att ta till sig ny kunskap, baserad på 

forskning och erfarenheter från relevanta idrottsanknutna utbildningar och organiseras med 

hänsyn till individer. 

Idrotten har även en organisation som är inriktad på utbildning, SISU Idrottsutbildarna [Svensk 

Idrotts Studie- och utbildningsorganisation]. Dess organisation är liknande 

Riksidrottsförbundets, med både nationella och regionala förbund, där nationella förbund har 

kontakt med SISU på riksnivå medan distriktsförbund och enskilda föreningar har kontakt med 

SISU på distrktsnivå. Det uttalade syftet med organisationen är att tillgodose 

utbildningsbehovet för både föreningar och förbund samt möjliggöra för föreningar och förbund 

att fortbilda utveckla sig (SISU Idrottsutbildarna, 2016).  

Det ideella fokuset och traditionen är stark och något som definierar idrottsrörelsen. De ideella 

idrottsledarna har en av de största möjligheterna att påverka och fostra ungdomar och bidra till 

en positiv samhällsutveckling. Denna möjlighet ställer stora krav på verksamheten, dess kvalitet 

och lägger ett stort ansvar på ledarna. Inte bara att lära ut idrottslig teknik utan också att 

förmedla grundläggande värderingar. Utbildning är där en viktig faktor i att utveckla sig som 

tränare, både idrottsligt och socialt, samt i att stimulera ledare till att fortsätta sin verksamhet. 

Utbildning kan därmed sägas vara både ett önskemål men också ett sätt att överleva för den 

ideella idrottsrörelsen (Riksidrottsförbundet, 2009). 

Vad som kännetecknar ideella organisationer är ett flertal saker.  Först och främst ska 

konstateras att ideella organisationer definieras av sitt nationella, kulturella, historiska och i viss 

fall legala sammanhang (DiMaggio & Anheier, 1990). Författarna menar att dessa sammanhang 

ofta bestämmer rollen som ideellt baserade organisationer ska ha i ett samhälle och i ett 

förhållande till andra sektorer i samhället. 

Teoretiska begreppsramar 

Professionalisering 

Idrottsrörelsen har under de senaste åren mer och mer gått mot en professionalisering och 

kommersialisering av verksamheten (Peterson, 2004). I och med de ekonomiska krafternas 

inträde ställs också högre krav på idrottsföreningar och förbund, från flertalet nya aktörer. 

Kraven gäller såväl på ledarskapsnivå som på organisationsnivå och dessa krav leder till att 

yrken professionaliseras och att organisationer uppnår legitimitet (Dowling, Edwards & 

Washington, 2014). 

Genom avskaffandet av amatöridealet inom den svenska idrottsrörelsen har det nu blivit möjligt 

för idrottare att leva på sin idrott. Detta har i sin tur ökat kraven på att organisationen runt 

idrottarna också behöver professionaliseras. Det finns nu fler möjligheter att kunna livnära sig 

på idrott, inte bara som aktiv eller tränare, vilket även införandet av fler akademiska 

idrottsutbildningar visar. Därmed ställs idrotten inför flertalet utmaningar när idealitet ställs 

mot professionalisering och tävling och elitism mot en idrott som är tillgänglig för alla 

(Peterson, 2004). 

Trots professionaliseringen är det bara en liten del av idrotten som direkt påverkas. Den stora 

delen av idrotten bedrivs fortfarande på ideell basis. Att professionaliseringen har en påverkan, 

om än indirekt, på ideellt engagerade barn- och ungdomstränare kan vara ett  rimligt antagande 

att göra.  
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Den definition av professionalisering som här kommer användas är baserad på Peterson (2005). 

Författaren menar att professionalisering innebär att verksamheten går från lek till allvar. Att 

idealiteten delvis försvinner eller förändras och ersätts av rationalisering av organisationer. 

Även införandet av yrkesroller, som dessutom är kopplade till en formell utbildningsverksamhet 

och som utövas på heltid kan härledas till professionalisering. Slutligen finns en ekonomisk 

aspekt i det hela då organisationen specialiseras och ordnas hierarkiskt för att möta 

marknadens behov. 

Individualisering 

En annan samhällelig, men mer kulturellt definierad, process identifieras av Ziehe (1986) som 

en  individualiseringsprocess. Ziehe definierar detta som att individer allt mer frikopplar sig 

från traditionella beteendemönster som finns inom individens sociala miljö. Individens 

möjligheter till kulturell definiering, ej förankrat i social bakgrund, av sig själv är betydligt 

större i dagens samhälle. Detta är även baserat i en reflektion kring sin egen person och en 

möjlighet att omdefiniera sig själv baserat på upplevelser. Livsområden blir därmed mer 

görbara, det vill säga, möjliga att problematisera och förändra. Detta gäller för individens 

verklighet och att man på ett annatt sätt ansvarar för sig själv. I ett prestationsinriktat samhälle 

kan det helt enkelt vara så att man uppnår för lite eftersom fler områden blivit görbara. Dessa 

kulturella möjligheter är en konsekvens av kulturell modernisering och ökar spelrummet, men 

inte nödvändigvis känslan av stabilitet och visshet hos individer. 

Såväl Côté (2002) som Hustinx (2010) hävdar att individualiseringen av samhället ersätter en 

tidigare samhällsordning baserad i en tydlig samhällsordning. Den individuella utvecklingen av 

en individ, baserad på egna preferenser och val, ligger nu i individens händer. Traditionella 

samhälleliga och kulturella beteendemönster har brutits ned och samhället förändrats och 

ersatts av sociala processer som individen använder för att kompensera för den kulturella 

frikopplingen.  

Denna frikoppling, menar Hustinx (2010), har även påverkat det ideella engagemanget. Det har 

gått från traditionellt betingat och under längre perioder till periodiskt, icke-bindande och mer 

individorienterat. Därmed syns ett skifte i förhållandet mellan ideellt engagerade och den 

institutionella och organisatoriska miljö de verkar i.  

Transfer of knowledge 

Något som de flesta utbildningar strävar efter är att överbrygga svårigheten med att lära in 

teoretisk kunskap i en viss kontext och praktiskt användande av den kunskapen i en annorlunda 

kontext. Utbildningar bör, förhoppningsvis, leda till en förändring i kunskap och färdigheter hos 

individer som sedan skall användas i en praktik som eventuellt inte förändrats (Goldstein & 

Ford, 2002). Det finns även en tidsaspekt inblandad när man pratar om överföring av kunskap, 

nämligen hur länge den nya kunskapen kan upprätthållas och hur man kan arbeta med att öka 

kunskapen i sin praktiska miljö. Goldstein och Ford (2002) definierar även kunskap som den 

grund som färdighet byggs på. Kunskap är ofta faktainriktad eller procedurell och leder till 

prestation om den används. Färdighet är möjligheten för en individ att utföra vissa prestationer 

eller uppgifter. 

För att underlätta för tränare och ledare att utvecklas, lära sig och anpassa sin kunskap och 

ledarskap finns ett antal verktyg för att underlätta överföringen av kunskap hos individer. 

Communities of practice är en teori om lärande som handlar om lärande i den kontext som 

studenter befinner sig i. I Dyson, Griffin och Hastie (2004) definieras communities of practice 

som en grupp med individer som gemensamt bidrar till de tillvägagångssätt som delas av 

individer i en specifik sfär. Idrottsrörelsen skulle kunna definieras som en sådan sfär. 

Stoszkowski och Collins (2014) menar även att det finns en kulturell, historisk och institutionell 

dimension av communities of practice och socialt lärande. Med detta menas att en tränare eller 

ledare ofta agerar i ett sammanhang involverande andra ledare, aktiva och föreningar. Dessa 



6 

 

sfärer eller sammanhang fostrar och socialiserar in ledare i olika typer av praktiker. I en 

lärandesynpunkt kan detta ses som en form av informellt lärande baserat på diskussioner med 

och observationer av andra tränare. Samtidigt kan dessa sfärer vidmakthålla praktiker som inte 

nödvändigtvis är gynnsamma för tränare och ledare och dess utveckling.   

En annan viktig del för att gynna överföringen av kunskap under och efter genomförd utbildning 

är reflektion kring sin praktik. Gilbert och Trudel (2001) menar att tränare reflekterar på olika 

sätt kring sitt tränarskap men att reflektion karaktäriseras av sex steg: coaching issues(problem 

som uppstår); role frames(baseras på erfarenhet); issue setting (processen att identifiera 

problem och varför det var ett problem); strategy generation (hur ska det hanteras); 

experimentation (prova olika sätt att hantera det på) och evaluation (utvärdering av 

hanteringen). Influenserna till de sista stegen av reflektionen kan komma från många olika 

källor, exempelvis andra tränare och aktiva. Detta synsätt kan också kopplas till communities of 

practice i form av att dessa kan komma att skapa ett sammanhang där reflektion, via informella 

praktiker, ses som ett positivt verktyg för utveckling. Även formella utbildningar kan här 

användas för att lära ut och fostra ett reflexivt klimat för att underlätta inlärningen. 

Institutionell teori  

Omgivningen och det idrottsliga fältet är en starkt påverkande faktor när det kommer till 

ledarskap inom idrotten. Även utbildningar kan antas präglas av det som anses som normativt 

inom fältet och vad som förmedlas styrs till viss del av förbundets (och därmed fältets) syn på 

vad som är legitim kunskap. Dessutom är det ett sätt att anpassa sig och skapa legitimitet inom 

fältet att förmedla en överenskommen syn på vissa saker inom sitt organisatoriska fält. Det finns 

även ett antal aktörer som kan komma att påverka eller påverkas av dessa utbildningar och dess 

syn på kunskap. 

Enligt institutionell teori präglas och formas organisationen av det fält den verkar i för att uppnå 

legitimitet gentemot andra organisationer. Organisationen kan därigenom ta del av exempelvis 

bidrag och andra belöningar som tillhandahålls för en likformighet gentemot sitt 

organisatoriska fält. Denna likformighet skapas och upprätthålls via vissa mönster och 

institutionella normer genom tvingande processer, imiterande processer och processer  som 

skapas av experter eller professionella inom området, även benämnda normativa processer. 

Tvingande processer kommer oftast från övergripande organ eller staten, oftast rättsligt 

betingade. De imiterande processerna stammar i en önskan att efterlikna en förebild som är  så 

pass normativt attraktivt att det ses som riktigt och legitimt. De normativa processerna kan ses 

som kulturellt betingade, positiva normer, som formar en organisation för att inte avvika från 

fältet (DiMaggio & Powell, 1983, återgiven i Clegg, Kornberger & Pitsis, 2009). 

Dessutom kan det sägas att det existerar vissa dominerande logiker och delade värderingar hos 

aktörer inom ett organisatoriskt fält, såsom konsumenter, myndigheter och organisationer som 

skapar den service som det organisatoriska fältet tillhandahåller. Dessa logiker blir normerande 

för verksamheten inom fältet. Normer och värderingar bidrar till att skapa legitimitet inom 

fältet. Denna legitimitet skapar också en säkerhet och stabilitet för organisationerna och deras 

miljö. Denna legitimitet och tillhörighet kan dock komma till priset av minskad flexibilitet och 

autonomi för organisationen (DiMaggio & Powell, 1983, återgiven i Stenling & Fahlén, 2009). 

Stenling och Fahlén (2009) nämner tre dominerande logiker, även om det existerar många 

andra, inom den svenska idrottsrörelsen: idrott för alla som är det som stadgas av 

Riksidrottsförbundet, en inom idrotten inneboende tävlings- eller resultatlogik och en 

professionaliseringslogik, som på vissa sätt definieras av samhället.  

Kikulis, Slack och Hinings (1992) tar även upp begreppet institutionell specificitet och dess 

betydelse för organisationer inom sin sektor. Organisationer med liknande syfte delar oftast 

liknande strukturer och interagerar med varandra samt övergripande organisationer inom 

fältet. En organisations sektor kan förstås utifrån tre karaktäristika: objektiv realitet 

(ekonomiska, juridiska, politiska krav som kan sägas styra organisationer inom sektorn); 
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kognitivt område(värderingar, normer och mål med organisationen som bidrar till 

identitetsskapande) samt nätverk som bidrar till samarbete kring exempelvis resurser för att 

öka effektivitet inom organisationens område. 

Ledarskap och tränarskap  

Detta är två begrepp som inom den svenska idrottsrörelsen brukar beskrivas som synonyma. En 

ledare kan i svensk idrott ses som någon som inte nödvändigtvis har ansvar för det som sker på 

planen utan kan ha ansvar för det som sker inom organisationen medan en tränare kan ses som 

ansvarig för det rent sportsliga och ledarskapet kring aktivitetsgrupper. Det engelska ordet 

coach ses som synonymt med tränare i denna uppsats. Det svenska ordet ledare har ingen riktig 

motsvarighet på engelska. 

Ledarskap, beskrivet av Vella, Oades och Crowe (2010), delar några olika komponenter oavsett 

definition. Det är alltid en fråga om påverkansprocesser och det sker alltid i relation till någon 

annan, det är inte en individuell konstruktion, utan en komplex social och strategisk process. 

Tränarskap (coaching) definieras också som en komplex social process som bestäms av 

ömsesidiga, interpersonella relationer och som styrs av kontextuella begränsningar. Väldigt 

liknande definitioner och därmed kan ledarskap ses som en väsentlig och nödvändig del av 

tränarskap.  

Dessutom försöker författarna omdefiniera tränarskapets ledarskap som en process 

involverande interpersonell påverkan som är beroende av förhållandet mellan tränare och aktiv 

och som används för att underlätta individuell utveckling inom områden såsom individuell 

kompetens, självförtroende, karaktär och tillhörighet. Denna påverkan tillsammans med 

kontexten skapar och vidmakthåller beteenden hos tränare (Vella, Oades & Crowe, 2010). I 

uppsatsen kommer tränarskap ses som en process involverande det idrottsliga kunnandet och 

utbildningen kring detta och ledarskap användas som en beskrivning innefattande såväl 

hanterandet av inter- och intrapersonella färdigheter som förmågan att instruera grupper. En 

viss åtskillnad görs därmed på begreppen.  

Litteraturgranskning    

Nedan presenteras litteraturen som ligger till grund för denna studie. Litteraturgranskningen är 

indelad i kategorier för att lyfta fram forskning på ett överskådligt sätt. 

Om utbildning och certifiering 

De allra flesta utbildningar leder till en certifiering eller licens av något slag. Denna licens blir en 

nyckel för en tränare till vidareutbildning men även en form av legitimitet inom sitt idrottsliga 

fält gentemot andra aktörer. Dessutom fungerar licensen som en form av kunskapsgaranti, både 

sett från ur ett förbunds synvinkel men även för tränare och spelare. Licensen uppnås via ett 

deltagande i en utbildning hos ett förbund. Utbildningar som utformas olika och innehåller 

olika typer av färdigheter och kunskaper, förmedlat på olika sätt inom utbildningen.  

 

Nelson och Cushion (2006) har i en fallstudie studerat ett nationellt förbund i England och 

processen att skapa en tränarutbildning. Genom att både genomföra intervjuer, observation och 

dokumentanalys gavs en relativt mångfacetterad bild av processen. Data analyserades och 

tematiserades både deduktivt och induktivt. Utbildningen skulle konstrueras i enlighet med 

standards satta av den nationella tränarskapscertifiering som skapats i England. Den tidigare 

synen på utbildning som något tidsbegränsat och ofta utspritt i tid, med svårigheter till 

uppföljning och implementering av ny kunskap har varit rådande länge. Därmed är det föga 

förvånande att utbildningars förmåga att bidra till kunskap och praktik inte genererat mycket 

utveckling hos tränare. Författarna menar att ett reflektivt synsätt på inlärning skulle gynna 

utvecklingen av både tränare och utbildningsprogram samt underlätta kopplingen mellan teori 
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och praktik. För att en utbildning skall gynna tränare är det viktigt att tänka på innehåll, 

struktur, mål med utbildningen samt utbildningens pedagogiska upplägg.  Tre övergripande 

teman framkom som var viktiga vid planering av en utbildning: ”coaching philosophy”, 

”curriculum” och ”delivery”. Under coaching philosophy tas hänsyn till tränares tidigare 

erfarenheter och tankar kring tränarskap som kan påverka det praktiska tränarskapet. 

Erfarenheter och reflektioner kring detta påverkar inhämtningen av information. Curriculum 

relaterar till den kunskap som finns hos individen och vilken ny kunskap som individen behöver 

och kan göra relevant för sin roll. Men även hur man på ett pedagogiskt sätt kan implementera 

sin kunskap. Delivery handlar om hur kunskap och kursinnehåll lärs ut och innefattar ett steg 

bort från den klassiska lärare-elev modellen, utan ser kursinstruktörers roll som att underlätta 

för inlärning. Att utforma en inlärningsmiljö som betonar praktiskt, kontextbaserat tränarskap 

baserat på erfarenhet och reflektion ökar chanserna för tränare att utvecklas i sitt tränarskap. 

Annars finns risken att befästa gamla värderingar gällande utbildningar och hämma 

utvecklingen av tränare. 

Det finns även en kritik mot och en problematisering kring tränarutbildningar och dess format 

och innehåll. Cushion, Armour och Jones (2003) har studerat tränarutbildningar i England och 

menar att utbildningar förmedlar mycket information om många skilda saker som gör att 

tränare kan hitta sin plats i en idrottslig praktik eller idrottsligt fält. Genom att bortse från 

reflektiva, intellektuella, praktiska och kreativa kompetenser sker en viss separering av teori och 

praktik som inte är gynnsam. Det som lärs ut är enbart idrottslig, procedurell kompetens och 

hur man kan utveckla idrottslig prestation. Genom att bortse från tränarskapets sociala kontext 

riskerar man att skapa tränare utan djupare förståelse för det sociala i tränarskapet. 

Tränarskapet blir standardiserat med hjälp av olika former på utbildningar. För att komma till 

rätta med detta problem menar författarna att utbildningar måste tillvarata och anpassas efter 

erfarenheter hos tränare, såväl bristen på erfarenhet hos nybörjare som de utvecklade 

erfarenheterna hos vana tränare. Tränarutbildningar borde utnyttja mer erfarna tränare som 

mentorer eller inkludera mer tillfällen till interaktion tränare emellan snarare än bara 

inlärningen efter läroplanen. Även här lyfts reflektion via exempelvis tränarfilosofier upp som 

ett effektivt verktyg för att utveckla tränare. Tränarutbildningar bör dessutom inriktas på att 

utmana tränare att reflektera kring självklarheter istället för att förmedla dem kategoriskt.  

Kopplat till formella utbildningar är ett certifierings- eller licensförfarande. I en komparativ 

studie gjord på utbildningar formulerade av nationella idrottsförbund beskriver Callary, Culver, 

Werthner och Bales (2014) hur de nationella förbunden utbildar sina tränare. Studien är gjord 

på utbildningar som kan definieras som ”elittränarutbildningar”. Studien genomfördes med 

hjälp av intervjuer för att undersöka pedagogik inom programmen. Syftet var att undersöka en 

eventuell påverkan av professionalisering på utbildningar och på hur synen på utbildningars 

betydelse har påverkats av detta. Det undersöks även olika typer av inlärningssätt inom 

utbildningarna. Detta då traditionella utbildningsformat inte kan garantera att kunskapen kan 

överföras och implementeras i alla sammanhang. Information om den här typen av 

tränarutbildningar saknas och därför är det viktigt att definiera olika ”tränardomäner” eller 

yrkesbeskrivningar, i det här fallet elittränare. Detta då tränaryrket inte enbart kan ses som 

professionaliserat då majoriteten av tränare inom idrotten fortfarande är aktiva på ideell basis, i 

alla fall inom barn och ungdomsidrotten. Dessutom beskrivs mål med utbildningen,  

där det konstateras att samtliga program poängterar att skapa kompetenta tränare. Det är 

viktigt för tränare att kunna ta kunskap från olika fält och använda i praktiken i samråd med 

sina utövare. Detta leder till ökad prestation hos utövare men även ökad kunskap, utveckling 

och kompetens hos tränaren.  

Ett annat tema som lyfts fram av författarna är diplomering eller certifiering. Förutom att ge 

tränarna legitimitet och erkännande inom sitt område kan det vara ett krav för att träna 

elitaktiva till att ge förmåner vid akademiska vidarestudier. Ett land använder inte certifiering 

men tränare måste ha genomgått utbildningen för att kunna träna elitaktiva. Det finns också 

olika behörighetskrav för utbildningen, ofta baserat på tidigare genomgångna utbildningar inom 
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ett idrottsförbund eller akademisk utbildning. Utbildningarnas struktur och längd, definierat 

som kontakttid med programmet och dess utbildningar, varierar samt även innehållet på 

utbildningarna. Inlärningsmetoder varierar också, från mentorskap och självreflektion till 

praktik och mer formella undervisningsformer. Mycket fokus verkar dock ligga på interaktion 

och erfarenhetsutbyte. Utvärdering av kunskap sker i form av hemuppgifter, examinationer eller 

portfoliouppgifter. Utvärdering av utbildningen sker via formella utvärderingar och baserat på 

detta kvalitetssäkras instruktörerna. Även betydelsen av vissa communities of practice 

diskuterades av de programansvariga. En begränsning som lyfts fram är att inga intervjuer 

skedde med instruktörer för att undersöka inlärningssituationer eller att det saknades en mer 

ingående analys av innehållet.     

Det finns utmaningar med en utbildning och certifiering av utbildning och certifiering av 

ungdomsledare. Detta är något som Wiersma och Sherman(2005) tar fasta på i sin studie på 

ungdomstränare i USA. Totalt deltog 25 tränare i studien. Tjugosju kategorier, uppdelade i fyra 

teman framkom efter analysen, som gjordes induktivt. Ett tema var innehållet i 

tränarutbildningen, och därmed vad nybörjartränare behöver lära sig. Ett urval av kategorier 

var: pedagogik i form av kommunikation, utveckling av olika förmågor, nivåskillnader på 

barnen och rent ledarskapsmässiga ämnen som hur man tränar sitt egna barn, hur man 

hanterar föräldrar och krav från dessa och administrativa frågor. Ett annat tema var hinder 

inom tränarutbildningen. Här framkom det att det kan vara svårt att veta vilka krav som kan 

ställas på ideella ledare i form av tid och pengar relaterat till utbildningar samt att rekrytering av 

ledare kan vara svårt. Det kan också vara svårt att hålla utbildningar med ideella ledare eftersom 

man helt enkelt inte vet om ledaren kommer vara kvar under en längre period i föreningen. Ett 

annat problem var kvaliteten och fokusen på utbildningen, där repetitiva ämnen eller dåliga 

instruktörer sågs som problem. Ett ytterligare tema som framkom var också att deltagare gärna 

ser en blandning olika förmedlingsmetodik under kurserna. 

Piggott (2012) beskriver i sin intervjustudie en kritik mot formella utbildningar såsom mindre 

effektiva baserat på organisationers tendens att se utbildning som institutionaliserad. Inte 

sällan i linje med styrande organs mål, och innebär att tränarna ses som individer som ska fyllas 

med kunskap och skall bedömas utefter måluppfyllelse. Tränarskap blir inte kontext- eller 

socialt baserat utan snarare enbart inriktat på kunskap, som även tidigare studier visar. Formell 

utbildning spelar därmed bara en liten del i en tränares utveckling. Detta beror på kvaliteten och 

nivån på innehållet och svårgiheten att anpassa detta till praktiken. För att illustrera den 

eventuella ineffektiviteten i formella utbildningar använder författaren sig av closed circles. 

Inom dessa system jagas kunskap av aktörer och beteende sker i enlighet med den kunskapen 

som även agerar som referenspunkt. Författaren menar att det tenderar att finnas ett motstånd 

till utveckling från förbund i förhållande till utbildning. Resultaten visade att ju större förbund 

(ekonomiskt och verksamhetsmässigt) desto mer institutionaliserad, i form av innehåll, 

inlärning och syn på tränarskap, verkade utbildningen vara. Många av tränarna såg utbildningar 

som något som måste gås igenom, oavsett nivå, utan att påverka tränarskapet nämnvärt. Det 

som påverkade var interaktionen med andra tränare. Teman eller rationaliteter inom utbildning 

som utbildningens progression (ju mer man lär sig desto bättre blir man), instruktören som en 

”gatekeeper” för fortsatt utbildning, läromedlet som dogmatiskt(gör som det står så klarar du 

dig) sågs också som ett sätt producera institutionaliserad kunskap. 

I en annan studie av Piggott (2015) menar författaren att tränarskap är viktigt för att förmedla 

idrottsliga mål i ett samhälle och att detta avspeglas i policydokument. Artikeln är en översikt 

över tränarutbildning och fokuserar på hur tränarutbildning förmedlas av förbund. Specifikt 

vänder författaren sig mot Communities of Practice, som menas vara allting som har med socialt 

lärande att göra. Exempelvis hur tränare utvecklar identiteter genom att jämställa sig med en 

grupp och bli en medlem i gruppen genom att dela normer och därmed bli accepterad av mer 

erfarna inom gruppen samt att genom att lägga fokus på de normer och beteenden som bildar 

praktik inom ett fält. Författaren menar dock att konceptet snarare är beskrivande än en modell 

som ska användas för att utveckla tränare. Tränarutbildningar har därmed varit beskrivna som 
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slutna och institutionaliserade. De behöver öppnas upp. Författaren föreslår också ett antal 

lösningar, baserat på forskning,  för att öppna upp de institutionaliserade systemen. Nämligen 

att: resurser skall vara tillgängliga för alla, inte bara redan kvalificerade tränare, förbund bör 

använda sig av olika typer av utbildningsmaterial och inte definiera en metod, ändra formella 

utbildningar för att öppna upp för dialog och använda nätbaserade teknologier, tillse att 

utbildning är tillgänglig överallt och i vilket steg som helst och att hela tiden revidera 

utbildningsmaterial och utbildningar baserat på analys av behov och inspel från exempelvis 

tränare eller andra intressenter. Denna modell blir då enligt författaren normativ för 

utbildningar och baseras på förändringar som sker i samhället, såsom individualisering och en 

ökad samhällelig modernisering. Detta ska inte ses som ett försök att ersätta nuvarande 

utbildningsstruktur utan att skapa möjligheter för variation för tränare.  

Om utbildning anordnad av nationella förbund 

Målet med utbildning från nationella förbunds sida är att påverka och utbilda tränare i linje 

med sin verksamhetsidé och att deras modell kring tränarskap och ledarskap skall påverka 

tränarna positivt. Den kunskap som förmedlas under en utbildning och hur den används efter 

utbildningen är ett fenomen som kan vara svåråtkomligt och svårt att säkerställa. Reflektion 

kring tränares egna praktiker i förhållande till den kunskap som man inhämtat spelar en central 

roll i en tränares utbildning och utveckling. 

Leduc, Culver och Werthner (2012) vill med sin studie studera hur reflektion kring påverkan av 

en utbildnings eventuella påverkan på tränare tar sig uttryck. Grunden i undersökningen 

relaterar till utbildningars effektivitet och påverkan på tränares kunskap, relaterat till 

utbildningens utformning, mål med utbildningen och syn på lärande. Undersökningen 

behandlar även individuella erfarenheter och ytinlärning respektive djupinlärning kopplat till 

reflektion hos individer. Studien utfördes dels via icke-deltagande observation men även via 

intervjuer med tränare som genomfört två olika utbildningsmoduler. Intervjuerna genomfördes 

både i direkt anslutning till utbildningstillfället men även en tid efteråt. 11 personer ingick i 

studien. De teman som uppkom var: validering och styrkande av tidigare använda praktiker 

(”att vara på rätt spår”), att ändra sina praktiker baserat på ny kunskap (ett reflektivt synsätt) 

och att vara osäker på om man ska ändra praktik eller inte (svårigheter i att implementera 

förändringar baserat på osäkerhet i ny kunskap). Det innebar också att reflektion kring kunskap 

är viktigt då reflektion kan hjälpa till att fästa och integrera tidigare erfarenheter och ny 

kunskap hos tränare. 

I en analys av policydokument, och senare intervjuer, kring utbildning i det Nya Zeeländska 

idrottsförbundet visar Cassidy och Kidman (2010) på vad de kallar ett möjligt paradigmskifte i 

synen på tränarutbildning inom nationella förbund. Författarna menar att flertalet nationella 

förbund har börjat skärpa till kraven på sina utbildningar samtidigt som man börjat göra större 

insatser för att höja kunskapsnivån på sina tränare. Utbildningsprogrammen kännetecknas ofta 

av högre kvalifikationskrav, certifiering eller licensiering samt en noggrann strategi. Som en del 

i en omorganisation av Nya Zeeländsk idrott beslutades att skärpa kraven och standarden på 

tränarutbildningen i landet. Analysen syftar till att undersöka språkbruk i policydokument för 

att försöka utröna meningen bakom vissa formuleringar och koncept. Resultaten visar bland 

annat en utveckling från tränarutbildning till tränarutveckling. Tidigare utbildningar, som 

betecknades som högst formella fungerade inte på grund av deras fokus på vad för kunskap som 

ska läras ut, snarare än hur man lär ut och varför man lär ut detta. Relaterat till detta var att i 

policyn skriva in att det var upp till nationella förbund att planera och utforma utbildningar så 

att både formella och informella möjligheter till lärande fanns tillgängliga. Dessutom ändrades 

synen på certifiering eller licensiering från en standardiserad syn på kunskap till att bedömning 

ska ske baserat på individers kunskapsbehov tillses, detta i skarp kontrast med vad som ses som 

viktigt och legitimt inom idrottslig utbildning. Allt för att underlätta skiftet till en mer 

individorienterad, kontinuerlig utvecklingsprocess. 
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Om ledarskap och tränarskap i en kontext 

Begreppen ledarskap och tränarskap används ibland synonymt och det existerar 

beröringspunkter mellan begreppen. Att ledarskap är en del i begreppet tränarskap är ett 

synsätt på frågan. Oavsett om de ses som fristående eller integrerade begrepp så sker både 

ledarskap och tränarskap alltid i en kontext och i ett socialt sammanhang. Detta sammanhang 

kan ibland försvåra utlärandet av ett ledarskap då situationer och verkligheter varierar för olika 

individer på utbildningarna. Om utbildningarna i sin tur inte är anpassade för att hantera detta 

möjliga glapp kan ledarskapet på en utbildning lätt bli marginaliserat. 

Jones, Morgan och Harris (2012) har försökt att rätta till problematiken i glappet mellan teori 

och praktik. Genom att integrera två teorier (aktionsforskning och ”communities of practice”) 

och applicera en pedagogisk modell baserad på dessa i syfte att optimera reflektion och 

möjligheter att lära sig på en grupp studenter på ett tränarprogram. Resultaten blev en ökad 

koppling mellan teori och praktik där studenterna fick omsätta teori i olika praktiska kontexter 

och därmed uppnådde djupare inlärning. Individuell reflektion samt reflektion i grupp om 

erfarenheter av teorier i praktiken bidrog också till en djupare förståelse. Slutligen användes 

även personliga tränarfilosofier som ett verktyg i inlärnings- och reflektionsprocessen.  

Tränarskap och ledarskap sker i en kontext. Idrottens kontext handlar både om sportsliga 

prestationer men även om att utveckla individer psykiskt, fysiskt, socialt och kulturellt. Detta är 

något som lyfts fram av Fraser-Thomas, Côtè och Deakin (2005). Författarna lyfter fram 

idrottens roll i att fostra ungdomar och underlätta deras utveckling samt undersöker olika 

idrottsliga program och utbildningars struktur för att kunna hantera ungdomars behov av en 

positiv utveckling. Samtidigt lyfts betydelsen av nationella förbunds och deras policy och 

tränares roll i denna fostran. Författarna för fram de föreslaget positiva konsekvenserna med 

idrottens roll i barnens utveckling men även de negativa konsekvenserna av idrott för barns 

utveckling, som i många fall är konsekvenserna av bristande ledarskap, kunskap eller dåligt 

utformade och implementerade policys och verksamheter på organisationsnivå. Författarna 

föreslår en modell, baserad på tidigare forskning, som involverar idrottens struktur (tidig 

specialisering eller diversifiering) och influenser från vuxna (exempelvis tränare). Om nationella 

organisationer och tränare lyckas samordna och utveckla idrottslig verksamhet i enlighet med 

exempelvis ungdomars utvecklingsstadier, tillser att verksamheten sker i en för verksamheten 

lämplig miljö och att verksamheten ser till ungdomars utvecklingsbara tillgångar ökar chansen 

för en positiv idrottslig upplevelse och utveckling. 

Côté och Gilbert (2009) framhåller en tränares kunskap som en av grundpelarna i tränarskapets 

effektivitet. Kunskapen definieras som en blandning av utbildning, beteenden och erfarenheter. 

Kunskapen eller den ”professionella kunskapen”, menar författarna, handlar både om 

idrottsspecifik kunskap men även om pedagogisk kunskap, i ett försök att belysa tränarskapets 

kontext. Dessutom behövs interpersonell kunskap, det vill säga förmåga att interagera socialt 

med andra individer och grupper och den kontext som ledarskapet utövas i. Den sista 

komponenten är intrapersonell kunskap, det vill säga förmågan att reflektera kring sin egen 

kunskap och ledarskap. Utbildningar har ofta fokuserat på utvecklandet av professionell 

kunskap och det är denna kunskap som styr både utformandet av utbildningar såväl som 

rekryteringar av tränare. Alltså är en duktig tränare någon som kan mycket om idrotten. En 

annan parameter att ta med i beräkningen är kontexten som tränarskapet sker i. Författarna 

definierar två former av tränarkontext: participative coaching och performance coaching, för 

både ungdomar och äldre. Dessa kontexter kommer sedan att styra tränares beteenden och 

kunskaper beroende på målgrupp.   

Stoszkowski och Collins (2014) menar att den ökade professionaliseringen och idrottens 

betydelse för samhället har lett till ökade krav på utbildningen av tränare. Agendan i dessa 

centrala utbildningar är ofta baserad på kompetens och involverar en bedömning av relevant 

kunskapsnivå för att tränare ska kunna fortsätta sin utveckling. Med detta formella sätt att se på 

utbildning, där vad som ska läras ut och hur det kan omsättas är styrt, och beviset på kompetens 
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är en certifiering så skulle man kunna tro att detta är det inlärningssätt som har störst påverkan 

på tränare. Författarna menar dock att, baserat på forskning, att det är informella inlärningssätt 

och social interaktion som har störst påverkan på tränares utveckling. Det formella 

utbildningssättet och vidhängande certifiering, som inte har någon nämnvärd påverkan på 

tränarskapet, är dock normen för tränarskap. Författarna menar istället att inlärande sker med 

hjälp av social interaktion, verklighetsanpassad praktik och communities of practice, dock är det 

inte riktigt utrett hur inlärning genom detta kan påverka individer, både positivt och negativt. 

Communities of practice involverar individer eller grupper inom en sfär som dessutom agerar i 

en större sfär som styrs av samhälle, kultur och historia. Dessutom så kan det kan komma att 

fungera som en kritisk lins att undersöka rådande praktiker och teorier igenom men också 

komma att mekaniskt reproducera och förstärka värderingar och praktiker som den sociala 

miljön kräver. För att kunna förhålla sig kritiskt till information menar författarna att det krävs 

ett reflexivt synsätt och en god kännedom om sig själv och sina erfarenheter. Då kan man 

verkligen ha nytta av ett CoP. Samtidigt frågar sig författarna om formella utbildningar kan vara 

ett forum för att fostra kritiskt tänkande, både kring sina egna erfarenheter och kunskaper men 

även kring andras. Detta genom att ifrågasätta standards och strukturer inom den sociala miljön 

och socialiseringsprocesser inom denna. Det handlar om att medvetandegöra individer om 

reflexivitet gentemot sin sociala miljö för att förstärka och underlätta inlärning.  

Även Knowles, Borrie och Telfer (2005) har diskuterat reflexivitet hos tränare och utbildningens 

potentiella utformning för att främja detta. I en studie på idrottsförbunds utbildningsplaner i 

England, tre individuella och tre lagidrotter, undersöktes utbildningarnas innehåll. 

Utbildningars betydelse för tränarutveckling har blivit mer betydande  och därmed lett fram till 

skapandet av standards för tränare och tränarutbildning. Trots den ökade betydelsen och 

fokusen på utbildningen visade resultaten att få utbildningar lämnade utrymme inom 

utbildningen för reflexivitet för tränare. Utbildningarna fokuserade istället på idrottsspecifik 

kunskap, frågor kring värderingar gällande tränarskap var i stort sett ignorerade. Det som lärdes 

ut och examinerades var i stort sett idrottsspecifika kunskaper, principer kring tränarskap och 

etik och hälsa. På lägre nivåer handlade det mycket om planering, management och kunnande i 

hur man lägger upp en träning snarare än ett långsiktigt perspektiv. Lärande, i form av 

pedagogik, handlade mycket om hur individer lär sig, ingenting om hur tränare kan reflektera 

över sitt tränarskap. Författarna menar slutligen att det finns potential i utbildningar att lära ut 

och lämna mer plats för reflektiva lärandeprocesser inom utbildningar.  

Om coachingprocessen och dess sociala och kulturella komplexitet har Cushion, Armour och 

Jones (2006) skrivit. Författarna menar att tränarskap inte kan isoleras till rena idrottsspecifika 

kunskaper och att sättet hur tränarskap, exempelvis via modeller, bör förstås och bedrivas bör 

ändras. Tränarskap och de processer det involverar kan inte destilleras till generiska regler som 

appliceras på alla situationer, samtidigt som det finns likheter och teman i tränarskapets praktik 

i olika situationer. En konceptualisering av tränarskap skulle se ut enligt följande: Tränarskap är 

inte en cyklisk utan en kontinuerlig process. Processen, och den praktik som den skapar, 

begränsas av mål från andra aktörer som klubbar. Processen består av intra- och interpersonella 

förhållanden mellan olika aktörer och den äger därför rum inom ett visst ramverk, som till viss 

grad kan kontrolleras. Detta är något att ta hänsyn till för att, enligt författarna, utveckla 

förståelsen för tränarskap och därigenom förbättra utbildningar. En ökad förståelse gör det dock 

svårare att producera praktiska riktlinjer för ett gott tränarskap. Slutligen bör utbildningar vara 

mer anpassade och utvecklade för att utveckla ett kritiskt tänkande kring sitt tränarskap än att 

bara producera generiska riktlinjer och att imitera framgångsrika praktiker.  

Knutet till detta är även socialisationen in i ett tränarskap som Cushion och Jones (2014) 

beskriver. Tränarskap är en kulturell process som sker i ett socialt sammanhang. I detta 

sammanhang sker ofta en socialisation som en interaktionsprocess som leder till utveckling. 

Denna socialisation, som sker under lång tid och i flera olika steg,  leder till att man utvecklar 

vissa praktiker och beteenden som så småningom leder till att man kan förmedla värderingar 

och bete sig i enlighet med vad som gäller inom sin grupp. Dessa skapas exempelvis vid 
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inlärningstillfällen och i agerande med andra individer inom fältet. Studien genomfördes på en 

fotbollsklubb i England och visade bland annat på att socialisation sker på olika nivåer, dolt eller 

öppet, och att olika aktörer inom fältet kan ha olika mål med sin verksamhet. Tränarna var 

måna om att skapa duktiga idrottare samtidigt som man skulle introducera dem till värderingar, 

normer och etik som gällde för det idrottsliga fältet i stort. Detta innebar att de inte bara 

behövde lära ut idrottsliga kunskaper.  

Bergmann Drewe (2000) menar att det under senare tid kan finnas en anledning att vidga synen 

på tränare, till den funktionen som utbildare. Tidigare har tränarskapets viktigaste funktion 

setts som att ge individer väldigt specifika, innehållsrika kunskaper och färdigheter. Andra 

förmågor har inte setts som viktiga för tränare. Detta menar författaren grundar sig i synen på 

idrott som ett smalt fält som bara syftar till prestation medan utbildning ses som ett fält som är 

bredare och därmed behöver andra och ökade kunskaper inom skilda ämnen. Genom att 

förändra synen på tränare och deras roll i att utveckla individer till en bild som kan likna en 

utbildare ökas också synfältet i förhållande till samhället. Genom att tränare ser sig själv som 

utbildare förändras sättet att se på människor till att inkludera en helhetssyn på människor 

(genom exempelvis etiska övervägningar, normer, värderingar, tankar och känslor) och hur man 

kan lära ut saker. Genom att tränare ser bortom idrottens tävlingslogik och prestationsfokus kan 

man ändra tränares uppgift från smalt, fysiskt inriktat till att även inkludera kognitiva och 

känslomässiga aspekter på tränarskapet och därmed förändra rollen som tränare till en av 

utbildare.   

Om formell och informell utbildning 

Ledarskap utvecklas oftast genom parallella processer i olika typer av kontexter, såväl idrottsliga 

som samhälleliga. Utbildningar och utbildningsmiljöer har en stor påverkan på utvecklingen av 

tränarskap hos ledare och tränare. När dessutom många förbund aktivt jobbar med utbildning 

kan det vara intressant att studera tränares erfarenheter av den påverkan utbildning anordnad 

av nationella förbund har på utvecklandet av ett ledarskap. Även informella former av inlärning 

och relationen mellan formella och informella former av utbildning och inlärning är en 

intressant process. Det existerar ofta ett dikotomt förhållande mellan formella och informella 

former av inlärning, när de borde kunna ses som komplement. Formella utbildningar år ofta 

strikt reglerade och leder ofta till en licensiering av något med an informella utbildningar 

baseras mycket på relationer mellan individer och som leder till mer tyst kunskap.  

Wright, Trudel och Culver (2010) beskriver i en studie gjord i Kanada hur ideella ledare inom 

ishockey ser på utbildning och olika inlärningskällor. Genom att intervjua 35 ledare inom 

ungdomsishockey, alla med erfarenhet som spelare och med viss vana som tränare, undersökte 

de hur tränare uppfattar olika inlärningssituationer och hur tränare lär sig att bli tränare. I och 

med att tränarskap numera ses som en dynamisk och kompetenskrävande aktivitet har många 

nationella förbund försökt att skapa utbildningar som ska kunna klara av de krav som ställs på 

tränare. Detta görs oftast i form av formella utbildningar där innehåll, progression och 

undervisningsform är tydligt statuerat och som sedan leder till en certifiering i enlighet med 

riktlinjer. Författarna vill med sin studie belysa hur tränare lär sig ledarskap, inte bara genom 

formella processer utan också genom mer informella processer som personlig erfarenhet av 

exempelvis idrott men även arbetsliv, workshops, interaktion med andra tränare, självstudier 

och mentorskap. Författarna belyser vikten av att nationella förbund, när de designar sina 

utbildningar inte väljer bort vissa typer av inlärningssituationer utan försöker tillgodose och 

skapa miljöer för att gynna flera typer av inlärningssituationer i sina utbildningar. 

I en liknande studie visar Lemyre, Trudel och Durand-Bush (2007) liknande resultat. Som 

tränare lär man sig i olika kontexter, formella utbildningar är bara ett sätt att lära.  Interaktioner 

med andra tränare, arbetskamrater och betydande andra sägs som en viktig källa till kunskap. 

Personliga erfarenheter av idrotten, som spelare eller ledare, underlättar för tränarna att 

socialiseras in i kulturen inom idrotten samt att inlärningssituationer varierar mellan idrotter. 

Studien är gjord på 36 ungdomscoacher i tre idrotter via narrativa intervjuer vid två olika 
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tillfällen. Tränarna uppskattade mer de praktiska, idrottsspecifika inslagen på utbildningarna än 

de mer teoretiska avsnitten, där exempelvis ledarskap och pedagogik ingick. Den rådande bilden 

av formella utbildningar som primär kunskapskälla och av certifiering som garant för kunskap 

inom ungdomsidrott ger inte hela bilden. Dock kan den ses som positiv, effektivitetsmässigt, för 

personer som precis börjat sin utbildning eller har mindre erfarenhet eller tidigare utbildning.  

Utbildningarna ger en viss typ av kunskap men långt ifrån kunskap för att kunna hantera alla 

situationer och kontexter, beroende på inriktning av idrotten (prestationsbaserad eller 

deltagandebaserad). 

Den informella inlärningens betydelse för en tränares utveckling är någonting som Cushion, 

Armour och Jones (2003) lyfter fram. De ställer sig kritiska till den rådande trenden hos 

nationella förbund att utveckla utbildningar för att bättre kunna utveckla sina tränares 

kompetens. Framförallt utvecklande av de formella utbildningarna som de menar inte alltid 

inkluderar ny kunskap, fokuserar på det idrottsspecifika och inte det pedagogiska och 

ledarskapsmässiga. Därmed riskerar formella utbildningar att bekräfta viss kunskap och 

praktik. Till den formaliserade synen på utbildning vill författarna lägga en syn på tränarskap 

som något komplext och individuellt baserat delvis på kontextuella faktorer. De menar även att, 

samtidigt som de framhåller utbildningens vikt för utveckling, erfarenhetsbaserad kunskap och 

informell utbildning är något som behövs inkluderas i utbildningar, tillsammans med reflektion. 

Genom att observera och interagera med andra tränare socialiseras man in i en idrottslig kultur 

och praktik och lär av deras erfarenheter. Vidare menar författarna att dåvarande 

tränarutbildningar har en tendens att låta tränare passa in i en idrottslig kontext baserat på 

kunskap samtidigt som utbildningarna ofta missar att ta med nödvändiga kreativa och praktiska 

kompetenser mer anpassade till verkligheten. Det sker en defragmentering av tränar- och 

ledarkompetens samtidigt som praktik löskopplas från verkligheten utan kontextuell koppling.    

 

Inom det idrottsliga fältet finns det en hög grad av formaliserade utbildningar med fokus på att 

förmedla kunskaper om den idrottsspecifika träningen inom den valda idrotten. Många tränare, 

både inom ungdomsidrott och senioridrott, lyfter fram de formaliserade utbildningarna som 

viktiga i just förmedlandet av den idrottsspecifika kunskapen (Mesquita, Isidro & Rosado, 

2010). Studien, som är utförd via enkäter på 336 tränare på olika nivåer, visar också på att de 

tränare som har en högre utbildning värderar de informella lärprocesserna mer än vad tränare 

med lägre utbildning gör. Därmed kan det ses som att de processer som har störst påverkan på 

inlärning hos tränare med erfarenhet är de informella lärprocesserna såsom interaktion med 

och observation av andra tränare samt diskussioner med andra tränare än de formella 

lärprocesserna. Detta kan härledas till erfarenhet hos tränarna då de även värderar sina egna 

erfarenheter av idrotten, som exempelvis spelare högt. Tränarna anser även att de formella 

processerna har betydelse för, främst, utvecklandet av sina idrottsliga kunskaper. Författarna 

menar dessutom att informella processer såsom, erfarenhetsutbyten och diskussioner, även kan 

äga rum i en mer formaliserad kontext för att underlätta lärandet (Mesquita, Isidro & Rosado, 

2010).   

Mallett, Trudel, Lyle och  Rynne (2009) lyfter i en granskning fram formell utbildning som styrd 

av de som utvecklar utbildningen, i såväl innehåll, förmedling, certifiering och uppgifter.  

Lärande är ofta i händerna på en expert. Dock så har litteraturen visat på bristande effektivitet 

och värde hos formella utbildningar. Hemmahörande i formella utbildningar är också låg 

kontroll hos eleverna, kvalitetssäkring och standardisering. Formella utbildningar som riktar sig 

till ideella ledare är oftast begränsade i omfattning, bland annat för att anpassa sig till tränarna. 

Man listar också fördelar och nackdelar med formella utbildningar såsom tillgång till expertis, 

bedömningskriterier och kvalitetssäkring. Det anses även finnas en möjlighet att fostra kritiskt 

tänkande, framförallt i längre utbildningar. Dock så kan formella utbildningar sakna kontext 

och inte vara individualiserade.  Vidare så menas att informella utbildningar kan lida av brist på 

kvalitetskontroll, svårigheter att hitta ny kunskap, brist på feedback och ledning. Samtidigt kan 

det gynna eget lärande eftersom man har tillgång till väldigt många olika källor av information. 
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Vella, Crowe och Oades (2013) har i en studie innefattande såväl intervjuer, enkäter och 

fallstudier undersökt hur tränarutbildningar kan effektiviseras. 9 tränare deltog i studien. 

Tränarna föredrog information, praktiska exempel och studier av olika scenarion för att bättre 

kunna relatera teori till praktik. Vidare framhölls också vikten av samarbete med 

instruktörerna, dessa samarbeten behövde vara inriktade på praktik inte på teoretisk förståelse. 

Därmed finns det en stark preferens för utbildningar. Dock så visar det sig att det kanske inte 

alltid är gynnsamt att låta deltagare styra innehållet på en kurs, effektivitetsmässigt. Detta då 

enbart praktiska exempel ofta har begränsningar och aldrig kan förbereda deltagare på samtliga 

situationer en tränare kan ställas inför. Det kan vara svårt att planera pedagogiska processer 

baserat på interaktioner samt att lära ut vissa praktiker kan liknas vid en indoktrinering snarare 

än utbildning. Nuvarande system är inriktade på att skapa en likformighet i praktik baserat på 

standardisering och en rätt väg att handla. Man bortser därmed från tränarskapets komplexitet. 

Författarna menar att det existerar en parallell process inom tränarskapsutbildningar: den 

mellan tränare och utövare men även den mellan tränare och utbildare. Det man lär sig på 

utbildningen appliceras sedan på sina utövare. Denna process är någonting som utbildare 

behöver bli medveten om och utveckla för att underlätta inlärning och överföring av kunskap till 

tränare. Detta skulle även kunna utveckla formella utbildningsprogram.  

Professionalisering och ledarskap 

Professionaliseringen av idrottsrörelsen har inte bara haft en stor påverkan på själva idrottandet 

utan även verksamheten runt idrottarna. Det är numera möjligt att försörja sig som tränare. 

Därmed börjar det ideella ledarskapet ifrågasättas samtidigt som det görs fler försök att 

professionalisera tränarverksamheten inom idrotten. 

Detta är något som Taylor och Garratt (2010) tar fasta på i sin artikel. De menar att det mer och 

mer skapas en homogen, institutionaliserad bild av tränarskap och tränarutbildning som 

misslyckas att ta fasta på kulturella och kontextuella olikheter, detta framförallt genom 

policydokument. Ambitionen är att förvandla tränarskap, från ideella ”gräsrotsbaserade” 

aktiviteter grundade i amatörism till något professionaliserat, med tydliga standardiserade 

system och formella certifieringssystem. Därmed söker man standardiserade lösningar på 

individuella och unika utmaningar. Skiftet kan delvis förklaras av den ökade graden av 

transparens som krävs från myndigheters sida. Författarna menar också att en tränares roll 

skiftat något, eller antagit flera identiteter, desto fler aktörer och intressenter som 

idrottsrörelsen engagerar. Det handlar både om att bredda deltagande, att uppnå folkhälsomål, 

fostra ungdomar och prestera resultatmässigt. En tränare måste därmed ha multipla 

kompetenser, inte enbart idrottslig kompetens i sitt tränarskap. En tränare måste vara 

professionell i form av att söka ny kunskap och kompetens, duktig på att knyta kontakter samt 

förhålla sig till vad som sägs från andra aktörer inom sitt organisatoriska fält. Fenomenet 

belyses genom intervjuer med 34 tränare. Författarna lyfter även här ett glapp mellan teori och 

praktik som blir uppenbart genom hur utbildare och idrottsförbund ser på utbildning och vad 

som sker i verkligheten. Slutligen menar författarna att den nya professionaliseringen av 

tränarskap kan skapa oro hos tränare relaterat till kunskapskrav, legitimitet och att faktiskt 

uppfylla kraven för att vara tränare inom sitt fält. Professionaliseringen har därmed medfört en 

centralisering och kontroll över tränare.  

I en granskning av professionaliseringen av idrotten lyfter Dowling, Edwards och Washington 

(2014) fram tre olika synsätt på professionaliseringen inom idrotten och dess betydelse för 

utvecklingen av idrotten. Författarna identifierar tre typer av professionalisering: 

organisatorisk, professionalisering av system samt yrkesmässig professionalisering. I grunden 

ligger professionaliseringens attribut: specificering, ny kunskap, utvecklad etik, specificitet och 

utvecklad certifiering. Författarna menar även att det är svårt att se effekterna av 

professionalisering av yrken inom idrotten då det existerar ett kunskapsglapp inom det 

området. Det är lättare att se effekterna av professionaliseringen på de andra områdena, 

exempelvis organisationsutveckling. 
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Ur ett svenskt perspektiv på professionalisering har Sjöblom och Fahlén (2010) diskuterat 

idrottsrörelsens utmaningar på flera nivåer. De menar att det medlemsdrivna, ideellt baserade 

sättet att organisera idrott på som används i Sverige är institutionellt definierat. Genom 

idrottsrörelsens relativt autonoma status i samhället, med Riksidrottsförbundet som främsta 

instans, har den så kallade svenska modellen blivit en standard som etablerats inom idrotten. 

Den ökade professionaliseringen har kommit att ställa idrottsrörelsens roller på sin spets. För 

att tillgodose en marknad krävs framgång och underhållning, för fortsatta bidrag från staten 

behövs en bred idrottsrörelse och för att attrahera ideella ledare och medlemmar till föreningar 

krävs att idrotten är till för alla och att rörelsen är baserad på ideal som stöder demokrati och 

utbildning. En intensifieringsprocess pågår som bland annat innebär att det ökade fokuset på 

prestation inom idrotten har lett till bland annat ett behov av utbildade och professionella ledare 

och de möjliga effekterna detta har på utbildningar. Författarna menar att det skapas en 

överordnad logik av aktörer inom idrottsektorn, där utbildning kan ha en roll att spela i hur 

idrottsrörelsen skall uppfattas och utvecklas. Professionaliseringen av idrotten har kommit att 

ifrågasätta om den ideella logiken som styrt idrotten fortfarande gör det eller om den börjar 

ersättas. En osäkerhet och en standardisering av idrotten har kommit att påverka hela 

idrottsrörelsen, på alla nivåer.  

I en relaterad studie av Stenling och Fahlén (2009) beskrivs idrottsrörelsens uppdrag, på 

föreningsnivå som svårt. Föreningar beskriver ett antal idrottsligt dominerande logiker, som 

idrottens resultatorientering och professionalisering av verksamheten som svåra att bortse från i 

sin  dagliga verksamhet. En ökad individualiseringsprocess i samhället gör också att det blir 

svårare att engagera människor ideellt. Detta ses som ett avsteg från amatöridealen som drivit 

idrottsrörelsen. Samtidigt så finns det ett motstånd mot organisatorisk förändring inom vissa 

strukturer och delar av organisationerna.  

Sammanfattning av forskningsfältet 

Det har tidigare funnits en kritik mot tränarutbildningar som återskapande institutionella 

normer och värderingar kring idrott och den gode idrottaren utan att ta hänsyn till den 

komplexitet det idrottsliga fältet uppvisar. Detta gäller såväl i utformandet av utbildningar som i 

den kunskap som förmedlas (Piggott, 2012; Cushion, Armour & Jones, 2003).  

Genom att dessutom bortse från tränares olika erfarenheter, och att använda dem i 

utbildningar, och anta ett perspektiv att tränare är något som ska fyllas med kunskap så har 

tidigare studier på utbildningar uppvisat en marginell effekt på tränares utveckling. Snarare 

bidrar tränarutbildningar till reproduktion av normativ kunskap och teori som fastställs av 

förbund eller idrottsliga organ med liten förankring i tränares praktik och verklighet (Piggott, 

2012; Nelson & Cushion, 2006; Cushion et al., 2003). Därmed finns även risken att teori och 

praktik frikopplas från varandra och utbildningens möjlighet att påverka tränares utveckling 

minskar. 

Kopplat till standardiserade utbildningar är oftast licensiering. Licenser kan fungera som en 

legitimitetsskapare inom en idrott men även fungera som ett krav för vidareutbildning eller som 

ett sätt att bedöma och kvalitetssäkra kunskap. Därmed kan licenser bidra till en 

standardisering av kunskaper enligt ett institutionellt tankesätt, men även skapa oro hos tränare 

relaterat till kravbilder om kunskap och legitimitet. Genom att använda sig av licensiering höjs 

kraven men även kunskapsnivån på utbildningarna och därmed tränarna. Denna licens 

säkerställs ofta via examinationer, både praktiska och teoretiska, med kursledare som 

bedömare, och därmed en ”gatekeeper” för utbildning, av kunskap utifrån ett noga formulerat 

material. Alternativt så sker examinationerna med en grund i individuella erfarenheter och 

förmågor och därmed ses ett skifte från utbildning av tränare till utveckling av tränare  (Callary, 

Culver, Werthner & Bales, 2014; Piggott, 2012; Cassidy & Kidman, 2010; Taylor & Garratt, 

2010).   
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Tendensen har varit att förbise att tränarskap och ledarskap sker i en social kontext och 

innehåller flertalet komplexa kunskaper och färdigheter som bidrar till utvecklingen av tränares 

kunskaper och färdigheter. Något som poängteras i flertalet studier är reflektionens roll för 

tränares utveckling under och efter utbildningen. Denna reflektion kan ske både via 

ledarfilosofier men främst i förhållande till andra tränare i exempelvis en tränargrupp. 

Utbildningar bör skapas så att de bidrar till reflektion kring eget ledarskap men också material 

på kursen (Leduc, Culver & Werthner, 2012; Nelson & Cushion, 2006; Knowles, Borrie & Telfer, 

2005; Cushion et al., 2003).  

En tränares kunskap ses som viktig. Kunskap är ett mångbottnat begrepp som baseras både i 

utbildning, erfarenhet och beteenden och innefattar både idrottslig och annan kunskap kopplat 

till idrottens uppdrag som fostrare i såväl tävlan som fysiska, psykiska, sociala och kulturella 

aspekter. Den innefattar dessutom inte enbart idrottsmässig kunskap utan även inter- och 

intrapersonella färdigheter i en ständig process. Här blir ett ledarskap viktigt, baserat bland 

annat på nationella förbunds policy och idrottsliga normer och nivå som ledarskapet sker på 

(Côté & Gilbert, 2009; Cushion, Armour & Jones, 2006; Fraser-Thomas, Côtè & Deakin, 2005). 

Dessutom gör dessa utökade krav och kompetenser hos en tränare att man snarare bör se en 

tränare som en utbildare snarare en än renodlad tränare som bara lär ut idrottsspecifik kunskap 

(Bergmann Drewe, 2000). 

Den formella formen av utbildning, som ses som institutionaliserad, har visat sig haft en effekt 

på oerfarna eller tränare som skulle kunna klassificeras som nybörjare, vad det gäller den 

idrottsspecifika kunskapen (Wright, Trudel & Culver, 2010; Lemyre, Trudel & Durand-Bush, 

2007). Samtidigt är den formella synen starkt styrd och normerande av de som anordnar 

utbildningen med en möjlighet till kvalitetssäkring men också till förändring, som kan utnyttjas 

för att inte bara reproducera expertkunskap (Stoszkowski & Collins, 2014; Mallett, Trudel, Lyle 

& Rynne, 2009).  

Den informella formen av inlärning med erfarenhetsutbyten, interaktion med andra tränare ses 

som gynnsam för att socialisera in tränare i en tränarkontext inom en idrott samt utveckla ett 

tränarskap. En kontext som dock kan vara traditionellt, kulturellt och socialt betingad vilket kan 

leda till både produktion men även reproduktion av kunskap (Stoszkowski & Collins, 2014). 

Samtidigt visar studier på hur tränare lär sig att det överlag är de informella sätten att lära sig 

på som ger mest kunskapsutveckling. Både teoretiskt, praktiskt och i form av socialisering, 

oavsett kontext (Mesquita, Isidro & Rosado, 2010; Wright et al., 2010; Lemyre et al., 2007). 

Kopplat till inlärning är också en reaktion på det nya samhället och dess fokus på andra former 

av lärande, exempelvis webbaserade utbildningar. Piggott (2015) menar att denna form av 

lärande kan ses som ett komplement till andra utbildningsformer i en respons på en ökad 

individualisering av samhället.  

Den ökade professionaliseringen av samhället, och dess krav på transparens, kan ställa krav på 

utbildningar. Problemen kan uppstå när en rörelse grundad i amatörism skall professionaliseras 

och anpassas till elitism med tydliga standards, ramar och krav. Detta påverkar ett ledarskap 

som kännetecknas av en stark påverkan från olika aktörer med olika mål samtidigt som man 

som tränare förväntas besitta flertalet kunskaper för att kunna svara mot alla mål. Dessa roller 

och logiker som idrottsrörelsen innehar och styrs av ses som institutionellt statuerade (Sjöblom 

& Fahlén, 2010; Taylor & Garratt, 2010; Stenling & Fahlén, 2009). Detta i kontexten av 

rollkonflikt och att professionaliseringen av idrotten kommit att ifrågasätta det ideella 

ledarskapet samt ökat efterfrågan på utbildade ledare och tränare inom idrotten. 

Metod 

Nedan presenteras studiens genomförande och tillvägagångssätt, metodologiska utgångspunkt, 

urval, metodval och analys av insamlad data.  
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Metodologisk utgångspunkt 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har studien utformats som en kvalitativ 

studie. Kvalitativa studier är, enligt Cresswell (2013), användbara när ett problem eller fråga 

behöver utforskas, kanske beroende på att fenomenet är svåridentifierat, svårt att mäta eller 

innehåller en komplexitet som andra metoder inte kan beskriva på ett adekvat sätt. Detta kan 

dessutom leda till en djupare förståelse av kontext och sammanhang som individer verkar i, 

genom att uttryckligt studera den mening som individer ger till vissa frågor eller fenomen. Detta 

sker oftast genom att sätta sig in i och interagera med individer i deras verklighet. 

Analysmetoden är en form av generell, tematisk analys. 

Vidare har studien en induktiv ansats. Detta innebär att man som forskare interagerar med sitt 

material och den empiri som finns och därefter formulerar begreppsbaser eller teorier. Ett 

induktivt synsätt innebär att mönster, kategorier och teman baseras på den insamlade 

kvalitativa data som informanterna har tillhandahållit. De ”växer fram” ur datamaterialet utan 

att vara inramade av metodologiska strukturer, och tolkas därefter av författaren (Cresswell, 

2013; Thomas, 2006). Även om det inte finns någon djupare underliggande filosofisk eller 

metodologisk bakgrund i metoden, utan den är mer generellt inriktad, så är den induktiva 

ansatsen ett verktyg för att analysera kvalitativa data. Denna ansats valdes för att undersöka 

området i fråga med en grund i vad personer som arbetat med fenomenet och befinner sig i ett 

visst sammanhang anser och vet om fenomenet i fråga. Baserat på denna information analyseras 

därefter det som framkommer för att beskriva åsikter och tankar och sammankoppla och 

kondensera detta i mönster eller kategorier, i enlighet med Thomas (2006). 

Metodval  

Genom en tvådelad metodologisk process, innefattande semistrukturerade intervjuer och en 

enklare dokumentanalys, studerades fenomenet. Intervjuer användes då det är en gynnsam 

metod för att studera erfarenheter och uppfattningar hos individer. Genom intervjuer kan 

teman som individer anser som viktiga framträda, man kan resonera kring och förtydliga vissa 

begrepp och det ger informanterna en röst kring fenomenet. Den semistrukturerade intervjun 

kännetecknas av en viss struktur, kopplat till en intervjuguide, men är mer flexibel i den 

meningen att den inbjuder till samtal kring teman som är viktiga för informanten. 

Intervjuguiden bidrar med riktlinjer och baseras på teman, kopplade till litteratur om ämnet, 

och frågor som intervjuaren förhåller sig till. Dock kan samspelet mellan intervjuare och 

informant komma att styra samtalet i en annan riktning än intervjuguiden (Kvale & Brinkmann, 

2006). 

Dokumentanalysen syftade till att bidra med en form av triangulering  till processen, för att om 

möjligt ytterligare förklara studiens resultat. Detta genom att bidra med bakgrund och kontext 

och basal information kring fenomenet, att ge uppslag till frågor som kan ställas eller 

vidareutvecklas samt som ett sätt att verifiera information från exempelvis intervjuer (Bowen, 

2009). Dokument har fördelen att vara tillgängliga via exempelvis Internet, icke-reaktiva på 

forskares inblandning och därmed relativt stabila samt breda i sin information. Samtidigt så kan 

dokumenten vara väldigt smala i sin information och selektivt utvalda av organisationen för att 

överensstämma med en policy eller skapa en positiv bild av organisationen eller det fenomen 

som studeras. 

Urval 

Urvalet i studien bestod av åtta olika nationella idrottsförbund fördelat på fyra individuellt 

inriktade idrotter och fyra lagidrotter. Även om distinktionen kring individuella idrotter inte är 

helt klar, då mycket av den faktiska träningen sker i grupp, så ses vissa idrotter som individuellt 

inriktade eftersom tävlingsmomentet sker individuellt. Nedan presenteras en översikt över de 

olika förbunden: 

Tabell 1 En översikt över förbunden i studien 
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Förbund Typ av idrott Storlek Utbildning 

Förbund 1 Individuell  Mindre Mindre 

Förbund 2 Individuell  Mindre Mindre 

Förbund 3 Lagidrott Större Större 

Förbund 4 Lagidrott Större Större 

Förbund 5 Individuell  Större Mindre 

Förbund 6 Lagidrott Mellan Större 

Förbund 7 Lagidrott Mindre Mindre 

Förbund 8 Individuell  Större Större 

 

Det eftersträvades en blandning av storlek hos förbunden, det vill säga både gällande antal 

medlemmar i landet men även storlek på verksamhet, i form av antalet medlemmar aktiva i 

idrott, samt till viss del andel utbildningstimmar som förbunden redovisar enligt 

Riksidrottsförbundet (Idrotten i siffror, 2015). Detta för att kunna se eventuella likheter eller 

skillnader gällande utbildningar mellan olika förbund. Detta valdes för att storlek på förbundet 

kan relatera till resurser, ekonomiska eller personella, och förutsättningar för att kunna 

facilitera utbildningar. Detta kan liknas vid ett urval härrörande till maximal variation 

(Cresswell, 2013). Genom att definiera kriterier så kan man enklare se likheter och skillnader. 

Inte alla först tillfrågade förbund kunde delta i studien, antingen beroende på brist på tid, inget 

svar eller nytillträdd person och förändrat utbildningssystem.  

De kontaktade hade positionen utbildningsansvarig eller utbildningskonsulent, alternativt så 

hade personen en annan titel, titlar varierar med storlek och resursstyrka hos ett förbund, men 

var insatt i utbildningsfrågor. Detta var medvetet eftersom frågan handlade om utbildningar. 

Könsfördelningen mellan informanterna var fyra män och fyra kvinnor. Det slumpade sig så att 

kvinnorna jobbade inom de individuella idrotterna och männen inom lagidrotterna.  

Detta medvetna och målstyrda urval relaterat till förståelse och erfarenhet av området, försvårar 

till viss del generaliseringen av materialet men samtidigt så är inte en generalisering målet med 

intervjuer eller kvalitativa studier. Detta då urvalet ofta är begränsat eller godtyckligt valt 

(Cresswell, 2013).   

Genomförande 

En grundläggande litteratursökning genomfördes via databaserna SportDISCUS, ERIC och Web 

of Science för att försöka ringa in tidigare studier och därigenom hitta tidigare forskning inom 

området. Sökord som användes var: leadership, sports, organizations, accreditation of coaches, 

coach education, sport associations, learning, didactique, non-profit organizations, national 

sports associations and education, professinalisation och  individualisation. Dessutom gjordes 

en sökning på Riksidrottsförbundets hemsida efter forskning eller rapporter som rörde den 

svenska idrottsrörelsen specifikt. Efter en översiktlig genomläsning av litteraturen bestämdes 

litteratur relevant till studiens syfte. Det sågs som positivt om studierna var bedrivna i ett 

idrottsligt fält. 

Efter att forskningsplanen godkänts gavs klartecken att kontakta informanter. Baserat på 

ovanstående kriterier valdes åtta potentiella informanter ut, godtyckligt. De kontaktades 

därefter med hjälp av e-post och ett introduktionsbrev (se appendix 1) som beskrev studiens 

syfte och utförande samt en genomgång av de forskningsetiska principerna som studien ägde 

rum utefter. Sju av de åtta tillfrågade från början ställde sig positiva till deltagande i studien. Ett 

förbund hade inte möjlighet på grund av tidsbrist för intervjun, ett annat senare kontaktat 

förbund svarade inte och ytterligare ett förbund tackade nej på grund av att de befann sig i en 

utvecklingsprocess gällande utbildningar. En åttonde informant tackade senare ja till 

deltagande. Den initiala kontakten togs med utbildningsansvariga på förbundet, i vissa fall 
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hänvisade dessa författaren vidare till andra, bättre lämpade informanter för uppgiften. Efter 

godkännande av förbunden bestämdes tid och plats för intervjun tillsammans med förbunden. 

Informanterna fick i stor utsträckning bestämma tid, plats och intervjuutförande, i enlighet med 

Kvale och Brinkmanns (2006) rekommendationer för att till viss del kompensera för en viss 

asymmetri i relationen mellan intervjuare och informant, utefter vad som passade dem och 

merparten av intervjuerna skedde i Stockholm. Detta föll sig naturligt då de flesta nationella  

förbunden har sitt säte där.  

Som en förberedelse inför intervjuerna och i linje med den semistrukturerade intervjuns 

utformning konstruerades en intervjuguide (se appendix 2). Denna intervjuguide tematiserades 

baserat på studiens syfte och frågeställningar samt de teman som litteraturgranskningen gav (i 

enlighet med Cresswell, 2013). Även dokumentanalysen bidrog med en del uppslag till frågor. 

Frågorna formulerades dock som öppna för att inte riskera att begränsa informanten i svaret. 

De teman som intervjuguiden innehöll var: bakgrundsfrågor, som handlade om informanten 

och förbundets utbildningar; innehåll, som behandlade utbildningars innehåll och syfte; 

inlärning och säkerställning av kunskap, som behandlade kunskap och form på utbildningar; 

ledarskap, som syftar till att utröna ledarskapet inom utbildningarna samt utformande, som 

behandlar hur utbildningar utformas av ett förbund. 

Intervjuerna skedde på platser och tider som informanterna själva fick bestämma, ofta på deras 

arbetsplatser, och med gott om tid till själva intervjun från informanternas sida. Fem av 

intervjuerna skedde ansikte-mot-ansikte och tre stycken via telefon, efter önskemål från 

informanterna. Innan intervjun informerades informanterna åter igen om studiens syfte och 

intervjuns innehåll. Samtliga intervjuer spelades in, med informanternas tillstånd, med en 

diktafon för att underlätta transkriberingen av materialet. Längden på intervjuerna varierade 

mellan 40 och 55 minuter. Intervjuerna transkriberades sedan ordagrant, i anslutning till 

intervjun, av författaren. Efter genomförd transkribering skickades transkriberingarna till 

informanterna för genomläsning och eventuella tillägg eller frågor i materialet, en form av 

informantvalidering.  

Under intervjuerna erbjöd sig även informanterna att skicka ytterligare dokument för att 

förtydliga vissa saker eller begrepp som uppkom. Detta togs tacksamt emot av författaren.   

Analys 

Analysen av dokumenten bestod av först en genomläsning för att sätta sig in i dokumenten. 

Därefter identifierades vissa teman, utefter studiens syfte och frågeställning som lästes igenom 

mer noggrant, i en form av urskiljningsprocess. Dessa framträdande teman analyserades sedan 

lite mer noggrant. Det blev därmed en kombination av enklare innehållsmässig analys och en 

viss tematisk analys baserade på de teman som framkom under intervjuerna men också de 

teman som var inneboende i dokumenten. Dessutom plockades likheter och skillnader mellan 

olika förbunds dokumentation fram i analysen. Denna process följer Bowen (2003) 

rekommendationer för enkel dokumentanalys. 

Det ska dock tilläggas att vissa av dokumenten innehåller mer information kring vissa teman än 

andra och att det i vissa fall kan påverka kvaliteten på analysen. Dokumenten var inte 

nödvändigtvis en djupare representation av alla teman, alla dokument var inte utformade på 

liknande sätt och vissa var bredare formulerade än andra medan andra var mer detaljerade. 

Inriktningen på dokumenten som analyserades var relaterat till studiens frågeställningar det vill 

säga innehåll, syfte, mål,utformning och omfattning av förbunds utbildningar. Dessutom erhölls 

vissa dokument mer relaterade till ledarskap från förbunden. Innehållet i dokumenten kan 

därmed sägas passa studiens syfte.   

När man analyserar dokument framhåller Bowen (2003) att det är viktigt att fastställa 

autenciteten på dokumentet, det vill säga dess ursprung. Dessutom bör man betänka 

trovärdigheten, det vill säga om materialet innehåller större felaktigheter; representativiteten, 
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eller om dokumentet skiljer sig mycket från andra dokument av den typen och meningsfullhet, 

som behandlar om det är tydligt och begripligt formulerat. 

Analysen av de transkriberade intervjuerna följer en generell induktiv process. Efter genomförd 

transkribering lästes transkriberingarna igenom en första gång, för att få en översikt av 

materialet. Därefter lästes materialet igenom mer noggrant och materialet kodades och 

kategoriserades baserat på de teman och kategorier som framkom och identifierades ur 

textmaterialet. Teman som till viss del utvecklats ur de frågeställningar som intervjun baserades 

på men som även under analysen utvecklades och förändrades. Ett exempel på detta är temat 

säkerställande av kunskap som senare blev kunskapsvalidering med kategorierna 

licensförfarande, kontinuerlig process och examinationsformer. Även om teman till viss del är 

grundade i frågeställningarna så skedde analysen av materialet utifrån de svar som 

informanterna givit och de kategorier och teman som utvecklats genom analysen av 

textmaterialet. Därmed fick materialet styra det som analyserades, inte förförståelser eller 

teorier. 

Denna process följer den som beskrivs av både Kvale och Brinkmann (2006) och Cresswell 

(2013) såsom kodning, kategorisering och koncentrering. Kodningen  av materialet innebär att 

identifiera ett eller flera nyckelord, kärnan, i en del av texten som sedan bidrar till att detta 

textsegment kan analyseras och identifieras. Materialet aggregeras därmed till mer systematiska 

kategorier innehållande mer information. Koderna blir en representation av kategorierna 

genom att reducera långa uttalanden till enklare kategorier (Kvale & Brinkmann, 2006). Under 

genomläsningen av textsegment noterades betydande koder som kunde tänkas att passa in 

under olika kategorier eller teman. 

 

Tabell 2 Exempel på analysprocessen 

Textsegment Koder Kategori Tema 

“Det är ju ändå för 

att kvalitetssäkra 

verksamheten på 

något sätt…och 

det är otroligt 

accepterat, det är 

självklart att det 

ska vara så här… 

Kvalitetssäkra, 

verksamhet, 

accepterat, 

självklart 

Licensförfarande Kunskapsvalidering 

 

Efter kodningen av materialet framkom ett antal teman och kategorier. Kategorisering av ett 

material betyder att man sätter in nyckelord, eller koder, i en större betydelse eller 

informationsenhet för att strukturera information relevant för studiens syfte och 

frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2006). De kategorier och teman som identifierades 

namngavs sedan och definierades för att urskilja dem från andra kategorier. Genom en 

koncentrering av materialets koder så strukturerades nya teman och kategorier. Därmed så kan 

kopplingar mellan materialet och det som var studiens syfte stärkas och utvecklas för 

presentation av materialet. 

De teman som framkom under analysen var: Utbildningsupplägg, Kunskapsvalidering, Att 

förändra en utbildning samt Ledarskap i förändring. Dessa teman samt underliggande 

kategorier presenteras mer utförligt i resultatet (se Figur 1). 
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Forskningsetiska överväganden 

Studien tar sin grund i Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer kring forskning. Enligt 

Vetenskapsrådet finns det två grundkrav inom forskningsområdet, forskningskravet och 

individskyddskravet. Mellan dessa råder en viss dikotomi. Forskningskravet statuerar att 

kunskap skall utvecklas och fördjupas samtidigt som metoder för att bedriva forskning 

förbättras. Individskyddskravet statuerar att individers integritet alltid skall skyddas mot 

intrång. Med detta menas att deltagande i forskning inte inbegriper att individen utsätts för 

fysisk eller psykisk skada eller kränkning. Individskyddskravet delas upp i fyra ytterligare krav 

som presenteras nedan. Det är även dessa krav som informationsbrevet i appendix grundar sig 

på. Deltagarna påmindes också om deras rättigheter och dessa krav innan intervjuerna 

genomfördes. 

Informationskravet inbegriper att deltagarna skall informeras om studiens syfte, deras roll som 

deltagare i studien och att deltagande är frivilligt. Genom att informationsbrevet, som bland 

annat beskrev studiens syfte, skickades ut tillsammans med en förfrågan om deltagande i 

studien och varför de blev tillfrågade kan informationskravet ses som uppfyllt. 

Samtyckeskravet handlar om att få ett godkännande från deltagarna i studien samt att tydligt 

förmedla att deltagande sker på deras vilkor och att de när som helst kan välja att avbryta sitt 

deltagande. Detta förmedlades först i informationsbrevet och därefter i anslutning till intervjun, 

med möjlighet att ställa frågor. Ingen ytterligare kontakt skedde med informanterna innan 

samtycke till deltagande i studien hade formulerats från deltagarna.  

Konfidentialitetskravet innefattar att deltagarnas personuppgifter eller andra uppgifter som kan 

underlätta identifikation av enskilda individer under processen, inte skall presenteras i 

rapporten eller transkriberingarna. Genom att i transkriberingarna inte nämna namn, utom i 

vissa fall namnet på förbundet för egen identifikation, och att efter en tid radera intervjuer från 

diktafonen samt transkriberingarna uppnås detta krav. 

Nyttjandekravet innebär att den information som tillhandahålls av informanterna eller 

eventuella uppgifter gällande informanterna endast får användas i forskningssyfte. Intervjuerna 

som genomfördes kommer enbart att användas till rapporten och det finns inga externa 

intressenter, annat än förbunden som är intresserade av den slutliga rapporten. 

Dokumenten i analysen som används är till stor del offentliga publikationer från exempelvis 

hemsidor men dokumentanalysen kommer i största möjliga mån även den hållas konfidentiell.  

Trovärdighet och tillförlitlighet  

Reliabilitet och validitet inom kvalitativa studier har blivit något problematiskt, då förståelsen 

för begreppen har sitt ursprung i positivistiska studier. Cresswell (2013) och Golafshani (2003) 

menar att man kan använda begreppen inom kvalitativa studier men med vissa begränsningar. 

Författarna menar istället att man snarare pratar om trovärdighet och tillförlitlighet i studien. 

Nedan nämns både reliabilitet, validitet och trovärdighet och tillförlitlighet.  

Reliabilitet i kvalitativa studier kan, menar Cresswell (2013), styrkas av inspelningar och 

transkriberingar men framförallt via att använda sig av flera forskare som kodar samma 

material, interbedömarreliabilitet. I denna studie, som skrivs av en en ensam författare, är det 

dock inte en möjlighet. Reliabilitet handlar mycket om forskningens konsistens och 

tillförlitlighet och eventuell reproducerbarhet av forskningen. Detta brukar relateras till 

metodbeskrivningen. Det kan vara lämpligt att tro att intervjupersoners svar kan komma att 

ändras över tid på grund av en föränderlig miljö. Ett sätt att kontrollera reliabilitet kan vara 

ledande frågor, som dock kan motverka syftet med intervjuer sm en rik insamlingsform. Kvale 

och Brinkmann (2006) menar att det kan vara önskvärt att öka reliabiliteten för att motverka 

subjektivitet men det får inte ske på bekostnad av ett rikt material.  

Istället kan man prata om trovärdighet i en kvalitativ studie (Golafshani, 2003). Trovärdighet i 

den bemärkelsen att man kan lita på att resultaten kan utsättas för förändring och instabilitet, 



23 

 

något som bättre passar ett icke-positivistiskt paradigm. Det är inte nödvändigt med ett helt 

objektivt resultat och datamaterial. Ett försök att styrka trovärdigheten i en kvalitativ studie är 

att beskriva tillvägagångssätt, urvalskriterier samt intervjuguide noggrant och vara transparent 

och reflexiv i sin forskningsprocess. 

Dessutom menar Cresswell (2013) att det är nödvändigt att använda sig av rika beskrivningar, i 

enlighet med det kvalitativa forskningsparadigmet, för att säkerställa att informanterna kan 

relatera till materialet och sin egen verklighet. I studien har ett försök till detta gjorts genom 

användandet av citat och att samtliga respondenter har fått komma till tals. Samtidigt är det 

viktigt att inse att resultaten kommer att vara föremål för förändring och instabilitet eftersom 

verkligheter kan komma att förändras för informanter och detta har försökt att klargöras via 

beskrivningar av olika verkligheter och förändringar ssom uppstår.   

Med validitet menas i vilken utsträckning den metod man väljer undersöker det fenomen man 

önskar att undersöka. Validitet kan se som hantverksskicklighet (Kvale och Brinkmann, 2006) 

hos en forskare eller student. En skicklighet genom hela processen, inte bara gällande metoder, 

utan även begreppsbas, under intervjun, i analysen och i rapporteringen. Att vara reflexiv och 

att ifrågasätta sitt arbete är nycklar. Genom samtal med handledare har ett försök till reflexivitet 

gjorts.  

Cresswell (2013) menar att det finns ett antal försök till valideringsstrategier för kvalitativa 

studier. Av dessa har triangulering med hjälp av flera metoder och källor till information 

använts. Triangulering är ytterligare ett sätt att försöka studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

då en tillgång till flera källor och flera metoder skapat en rikare informationsbas och möjliggör 

att se likheter eller skillnader. Även en viss kännedom om studiens grunder, det vill säga 

utbildningssystem inom förbund, kan användas som en valideringsstrategi, dock måste det 

tydligt framhållas eventuella förutfattade meningar eller ”bias” kring ämnet. Slutligen så har 

informantvalidering använts i det att transkriberat material skickats till informanterna för 

genomgång och möjlighet till kommentarer. 

Generalisering av resultatet är som sagt tidigare inte nödvändigtvis målet med kvalitativ 

forskning. Istället handlar det om en beskrivning av en subjektiv verklighet utefter ett relativt 

litet antal intervjuer och dokumentanalys samt det icke-slumpmässiga urvalet gör en 

generalisering av materialet svårt. Syftet med studien är dock inte att generalisera resultatet 

utan att beskriva en verklighet som den uppfattas av studiens deltagare. 

Resultat 
Nedan presenteras resultatet av studiens två delar, baserat på analys av dokument och 

intervjuer. I det första stycket presenteras resultaten av dokumentanalysen. Noteras bör att 

dokumentanalysen behandlar först och främst de strukturella delarna, såsom utbildningars 

omfattning, progressionsmodell och innehåll,  av utbildningarna hos de olika förbunden samt 

kompetenskrav i de fall som de finns. Därefter följer resultatet av intervjuanalysen, fördelat på 

de teman och kategorier som framkom under analysen av materialet. Dessa presenteras nedan i 

Figur 1: 
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Figur 1 Kategorier och teman som framkom i analysen 

Dokumentanalys  

Nivån på dokumenten som primärt tillhandahålls av respektive förbunds hemsidor varierar och 

så även omfånget på dokumenten. Framställningen nedan baseras på de dokument och 

beskrivningar som kan anses vara möjliga att applicera på alla förbund. Analysen är gjord för att 

öka förståelsen och för att hitta gemensamma drag, eller eventuella skillnader, mellan olika 

förbund i sina dokument. Först och främst ska dock tilläggas att de olika förbunden, vid 

intervjuerna, även poängterar att det ser olika ut med dokumentationen kring deras 

utbildningar och att många förbund arbetar för att sammanställa mer överskådliga dokument 

för att underlätta för sina utövare och tränare. Här sågs en viss skillnad mellan de något större 

förbunden med mer personella resurser, de har oftast mer detaljerade och uppdaterade 

dokument kring utbildning.  

Syftesbeskrivning 

De flesta förbunden använde sig av tydliga syftesbeskrivningar när det kom till deras 

utbildningar. Det går att identifiera generella syftesformuleringar som gällande för varför man 

ska utbilda sig och syftet med tränarutbildningarna som får gälla oavsett nivå. Medan vissa 

förbund  även använder sig av specifika syftesbeskrivningar för varje utbildning.  

De generella syftesformuleringarna beskrivs av ett förbund som att ”ge tränare rätt kompetens 

utifrån den nivå som dina utövare befinner sig på” (Förbund 3) medan ett annat förbund 

beskrev sitt syfte och mål med utbildningar som ”att skapa en heltäckande modell för god 

tränarutbildning från grundnivå till elitnivå” (Förbund 2). Centralt i de flesta förbunds  

syftesformuleringar är ett utövarperspektiv där syftet är att skapa ledare med god kunskap, som 

är ansvarsfulla och som kan vägleda utövare. Viktigt är att bemöta och respektera utövare 

utefter utövarens egna förutsättningar. Samt att ha en förståelse för vad det innebär att leda 

barn och ungdomar och att skapa trygga lärmiljöer för barn och ungdomar att utvecklas och 

växa i. Flera förbund nämner också vikten av att entusiasmera och stimulera tränare till vidare 

ledarskap och att uppmuntra ledare till fortbildning och utveckling av sitt ledarskap. Kopplat till 

ovanstående är också syftet med utbildningarna att ge deltagarna på en utbildning verktyg, 

metoder och förutsättningar för att kunna möta alla inom idrotten på ett personligt sätt. Så 

kallade ”mjuka värden” blir viktigt i ett ledarskap. Ett annat förbund relaterar sitt syfte inte bara 

Utbildningsupplägg 

Kunskapsförhållande 

Inriktning 

Förmedling 

Verklighetsnära 

Kunskapsvalidering 

Licensförfarande 

Examinationsformer 

Kontinuerlig process 

Att förändra en 
utbildning 

Analys 

Process 

Expertis 

Utmaningar 

Ledarskap i 
förändring 

Värdegrund 

Idealitet 

Ökade krav 

Sammansmältning 
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till att skapa goda utövare av en specifik idrott utan utbilda och utveckla goda idrottare med ett 

livslångt intresse.   

Ett förbund, som bedriver sin tränarverksamhet på professionell basis, har ett lite annat fokus 

på sitt syfte. Här handlar det om att” höja yrkeskunnande och yrkets status genom 

utbildningar och samordna utbildningsstrukturer med yrket och därigenom skapa en 

samverkan mellan yrkesliv och utbildning” (Förbund 8). Samtidigt som målen med 

utbildningarna är att stärka ledares kunskaper och få dem engagerade och delaktiga i att söka ny 

kunskap för att utveckla sin egen förmåga som tränare. 

De inriktade syftesbeskrivningarna, som vissa förbund använder sig av, innebär att presentera 

ett syfte med varje utbildning. Detta är oftast relaterat till funktionen hos respektive utbildning 

och blir progressivt mer utvecklat. Syftet med en grundkurs beskrivs exempelvis som, av ett 

förbund, ”ge samtliga deltagare en grundläggande kunskapsbas i idrotten och värderingar. 

Att engagera och entusiasmera deltagarna till fortsatt ledarskap” (Förbund 6). Samma 

förbunds syftesformulering för en kurs som kommer högre upp i progressionen lyder ”att ge 

baskunskaper i planering av individuell träning och i idrotten och hur man lär ut de 

grundläggande momenten samt de grundläggande kunskaperna i hur man ska lära ut till 

barn och ungdomar” (Förbund 6).  

Innehåll 

Innehållet på utbildningarna varierar självklart beroende på specifik idrott men generella teman 

som löper över alla idrotter är att utbildningarna innehåller såväl idrottspecifika moment 

(såsom teknik, taktik, spelsystem och liknande) men även ett stort fokus på ledarskap (relaterat 

till värdegrunder inom inom idrotten, barns utveckling och ett barnrättsperspektiv, 

fysisk/psykisk/social utveckling, etiska och moraliska aspekter av ledarskap, glädje och att 

idrotten ska utgå från ett ungdomsperspektiv, alltså vara baserad på barn och ungdomars behov, 

intressen samt att förhålla sig till föräldrar) organisationskunskap (förbundets riktlinjer och 

modeller, idrottsrörelsen) pedagogik (framförallt inlärningsstilar och metodik för utlärning), 

grundläggande träningslära (såväl fysisk som mental träning) samt regler och lagar. Innehållet 

är fördelat på såväl teoretiska som praktiska moment. 

Ett förbund har helt integrerat SISUs utbildningar i sin utbildningstrappa och uppmanar sina 

tränare att gå SISUs tränar och ledarskapsutbildning både som en introduktion och som en 

fortbildning i deras utbildning till tränare. 

Innehållet är självklart styrt av utbildningens omfattning tidsmässigt och många av 

grundkurserna innehåller enbart grunder i ovanstående ämnen. 

Vissa av idrotterna har baserat hela sin utbildningsmodell på LTAD-modellen [Long Term 

Athlete Development] och dess 10 nyckelfaktorer för ett livslångt lärande och idrottsutveckling. 

Därmed följer man Svensk idrotts mål om ett livslångt intresse. 

Centrala begrepp i innehållet och kopplat till olika nivåer av tränarutbildningar är 

grundläggande kunskaper, fördjupade kunskaper eller vidareutveckla kunskaper beroende på 

vilken nivå utbildningen sker på. 

Struktur och omfattning 

Även här går det att urskilja en viss skillnad mellan olika förbund. En del förbund har en mer 

generellt inriktad, traditionellt progressiv modell medan flertalet förbund har börjat specialisera 

och inrikta sig mer och mer utefter vilken nivå man är tränare på. Vissa förbund har en generell 

grundutbildning som förkunskapskrav för att gå vidare i sin utbildning, andra har sin första 

stegutbildning som grundutbildning. Alla utbildningar bygger dock på progression om du vill gå 

utbildningarna. Vill du gå en steg 2-utbildning måste du exempelvis ha gått en steg 1-utbildning. 

Det finns dock alltid en grundutbildning som ett första insteg i ledarutbildningar som riktar sig 

till alla inom idrotten. 
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Två av förbunden har förkunskapskrav för att få gå de första utbildningarna, detta är beroende 

på dessa idrotters speciella förutsättningar och kontext.  

De inriktade utbildningarna är, som sagt, skapade utefter målgrupper. I de flesta förbunds 

utbildningar är de anpassade utefter utövarnas ålder. Ett exempel är ett förbund som delat in 

sina grundutbildningar i grön, blå och röd nivå utefter ålder. Beroende på vilken ålder du är 

tränare i så väljer du inriktning. Utbildningarna består sedan av tre block och blockens innehåll 

är också anpassade efter ålder, detta förbund har också en grundutbildning och du väljer din 

inriktning utefter detta. Blockens längd är olika beroende på nivå där grön nivå är tre block, blå 

nivå är fyra block och röd nivå är åtta block. Bara för att du väljer en inriktning innebär det inte 

att du inte kan utbilda dig vidare sedan eller byta inriktning.  

Antalet utbildningar varierar mellan förbund, vissa förbund har en uppdelning som lyder barn, 

ungdom, elit och bredd/motion. Medan andra har större utbildningsträd, exempelvis det 

nämnda förbundet ovan. Det har dock blivit vanligare med en specialisering och inriktning på 

utbildningarna samt att ett fåtal av förbunden även gjort sina utbildningar som 

högskoleförberedande med samarbeten med universitet.  

Kopplat till detta är också tidmässig omfattning på utbildningarna. Har varierar det oerhört – 

ett förbunds grundutbildning är åtta timmar medan ett förbunds grundutbildning är på sextio 

studietimmar (en studietimme är fyrtiofem minuter). I detta förbund är sedan alla de olika 

inriktningarna även de sextio studietimmar.  

De allra flesta utbildningar, oavsett om det är en grundutbildning eller ett påbyggnadssteg, 

brukar dock vara två till tre dagar långa och hålls ofta över en helg eller en helg och en kväll. 

Tendensen är dock att ju högre upp du kommer i utbildningarna eller i åldrarna desto längre 

och mer utspridda tidsmässigt blir utbildningarna och det tillkommer examinationer.  

Utbildningsmål eller kompetenskrav 

Få av förbunden jobbar med kompetenskrav innan och efter en utbildning. Det enda förbundet 

som gör det rent ut är det förbundet där tränare ses som en yrkeskategori och kompetenskraven 

är viktiga för att säkerställa kvaliteten och kunskapen hos tränarna.  

Resultat av intervjuanalysen 

Nedan presenteras resultaten av analysen av intervjuerna. Resultatet är uppdelat i teman med 

underliggande kategorier. I resultatet presenteras i stor utsträckning informanternas åsikter, 

som representanter för förbunden. Det går dock i vissa fall inte med full säkerhet att säga att 

åsikterna är 100% neutrala varför citat presenteras som informanter. I många fall är det också 

förbundets åsikt i frågan som kommuniceras. 

Utbildningsupplägg 

Det övergripande temat utbildningsupplägg behandlar innehåll, struktur och inlärning på de 

olika förbundens utbildningar. Detta presenteras i kategorierna: kunskapsförhållande, 

inriktning, förmedling och verklighetsnära.  

Kunskapsförhållande 

När det gäller utbildningens struktur, upplägg och det kunskapsförhållande som råder på 

utbildningar är  informanterna överens, det handlar om att både förmedla idrottsspecifik 

kunskap, det vill säga respektive idrotts teknik, taktik och spelsystem för att skapa en 

trovärdighet i utbildningen. Samtidigt lyfter alla informanterna fram att den idrottsspecifika 

delen har minskat och att den idrottsspecifika kunskapen mer och mer sätts i perspektiv mot 

ledarskapet, och att man börjat prata mer och mer om ledarskap och andra ämnen. En av 

informanterna lyfter dock fram att ”…tränarna skulle hemskt gärna vilja ha de specifika 

kunskaperna…här har vi en konflikt, troligen skulle vi få fler att gå utbildningarna om det 

bara handlade om idrottsspecifik kunskap…” (Informant 7) eller ”…historiskt sett så såg man 
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att man började med det idrottsspecifika och grundutbildningen, man hoppade helt över 

andra delar…detta för att man som tränare upplever att jag vill ha övningar som jag kan 

göra på måndag…” (Informant 3). 

En annan informant lyfter fram att man traditionellt sett har haft ett idrottsspecifikt fokus, inom 

förbundets utbildningar och att strukturerna ibland sitter kvar inom utbildningarna där 

ledarskapet får stiga åt sidan för det mer idrottsspecifika. Samtidigt skall det understrykas att 

formatet, antalet utbildningar och längden på grundutbildningarna varierar i de olika 

förbunden. En del har längre grundutbildningar för att medvetet kunna göra dem breda och 

digra omfattningsmässigt samtidigt som vissa grundutbildningar är korta och då måste det 

prioriteras vad som lärs ut. Formatet och tidåtgången kan även vara en begränsning 

vi har pratat om att ta bort ledarskapsbiten och köra Plattformen vid sidan om…men vi har 

ett bra koncept så därför vill vi inte göra om det…dessutom är 24 timmar redan ganska 

mycket och skulle vi ta bort ledarskapet så skulle de få två helger, det ser vi som ett hinder 

(Informant 2).  

Många av informanterna lyfter dock fram att det framförallt på grundutbildningar mer pratas 

om ett ansvarsfullt, eftersom det är människor som tränarna jobbar med, ledarskap men med en 

idrottslig bakgrund. Grunden i ledarskapet som förmedlas är Idrotten vill och 

Riksidrottsförbundets mål om så många aktiva så länge som möjligt inom idrotten, 

Barnkonventionen och barnet i centrum och de olika förbundens värdegrunder. Mer konkret 

hur man som tränare kan arbeta med feedback och bli mer uppgiftsorienterad, använda ett 

coachande förhållningssätt under utbildningarna och inte ge individer alla svar,  bemötande av 

barn och kommunikation för att behålla så många aktiva inom idrotten så länge som möjligt. 

Som en informant resonerar ”…det spelar ju ingen roll hur duktiga vi är idrottsmässigt och all 

kunskap vi har. Det är ju hur vi bemöter och jobbar med dem som kommer att vara avgörande 

rent utbildningsmässigt…”(Informant 6). Dessutom har den pedagogiska utbildningen, i form 

av metodik, förändrats och förbättrats inom många idrotter för att bättre kunna hantera olika 

situationer och grupper som man får jobba med som ledare och tränare. En av informanterna 

lyfter specifikt fram att man som förbund arbetar med och har som innehåll på sina kurser hur 

man kan integrera och arbeta med idrottare med funktionshinder. 

Kopplat till ledarskapsbiten så menar en av informaneterna att bemötandet är en  nyckel för att 

ha med sig fler barn högre upp i åldrarna ”…vi är en ganska liten idrott…vi har råd att vänta 

med specialisering och elitidrott…vi får jobba mycket med att vara glada att ungdomarna 

kommer ned till våra anläggningar…” (Informant 7). Ett av förbunden har dessutom styrt om 

subventioneringen av utbildningspengar så att tränare som vill gå ledarskapsdelen och den 

fysiologiska delen av deras utbildningar får en högre subventionering än de som väljer att gå den 

idrottsspecifika delen. 

När man sedan kommer uppåt i utbildningsstegen och åldrarna blir det oftast lite mer 

idrottsspecifikt fokus inom vissa idrotter. 

Kopplat till kunskapsförhållande är syftet med utbildningarna hos förbunden. Syftet skiljer sig 

en aning mellan olika förbund men några teman går att urskilja. Många av förbunden lyfter 

fram ett syfte med utbildningen att utveckla ett livslångt idrottsintresse. Kopplat till ett livslångt 

idrottsintresse är glädje och att skapa bra miljöer för barn att vistas och utvecklas i, inte bara att 

utveckla idrottare utan att utveckla hela människor. Det blir därmed viktigt att tränare besitter 

en hög kompetens så att tränare kan hjälpa aktiva att utvecklas och lära hela livet. Oavsett 

målsättning med sitt idrottande skall de aktiva ha förutsättningar att utvecklas. Ett ytterligare 

uttalat syfte är tillhandahålla redskap och verktyg till tränare så att de kan vara förberedda för 

att hantera olika typer av situationer, anpassade utefter den grupp man har hand om, så att de 

får en bra och meningsfull verksamhet. 
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Inriktning 

Några av informanterna lyfter dessutom fram att de, som förbund, ändrat inriktningarna på 

sina utbildningarna, från generella och strikt progressionsbaserade, till något mer specifika och 

inriktade mot en viss åldersgrupp, dock med en grundkurs som bas. Ett förbund har olika spår 

”…har du gått grundkurs, utbildning 1 och utbildning 2 och träningslära 1 så är du behörig att 

träna alla ungdomslag…” (Informant 6).  

Ett annat förbund har en nivågruppering av sina utbildningar beroende på vilken nivå man 

befinner sig på som tränare eller vill befinna sig på så ska man kunna gå utbildningen 

nivåanpassad till den nivån ”…så som vi jobbar nu kan vi få fler barntränarexperter snarare 

än elittränare som råkar träna barn och ungdomar…” (Informant 3). Andra informanter 

nämner en specificitet som något positivt och differentierande. Olika spår gör att man kan 

lättare hitta något som passar varje individ och målgrupp, det beskrivs enligt följande 

vi hade en annan struktur på utbildningsprogrammet…vi hade bara en enda ingång…nu har 

vi tydligt definierade utbildningar för varje målgrupp…om du vill jobba med barn i övre 

tonåren så har vi en tränarutbildning för det…vi är inte så generella längre, utan vi försöker 

nå var och en och vad du vill jobba med (Informant 4).  

Men även att vissa utbildningar skall vara generellt inriktade för att utbildningarna skall kunna 

vara tillgängliga för alla och inte vara barriärer med idrottsliga förkunskaper för de som vill bli 

tränare är ett viktigt mål för alla idrotter. En informant menar att ”…kravprofilen handlar om 

att man har ett intresse för att skapa en idrottsmiljö som är rolig och utvecklande…och har 

man de glasögonen som tränare och ledare så är man ju mottaglig för materialet…” 

(Informant 3). Dock är detta lite beroende på idrotternas specifika förutsättningar, det finns 

idrotter som i sig behöver vissa förkunskaper för att kunna gå en tränarutbildning. Det gör att 

det finns två olika strategier för utbildningar inom de olika förbunden, den specifika och den 

mer generella. Samtidigt så måste utbildningar på den grundnivå inriktas så att både kompletta 

noviser men även folk med idrottsliga förkunskaper kan gå utbildningarna och få ut någonting 

av dem.  

Förmedling 

Även förmedlingen av kunskapen är en viktig del i utbildningsstrukturen inom förbunden. 

Grunden i de flesta förbunds utbildningar är formella metoder, som exempelvis föreläsningar, 

då det är mycket grundläggande teoretisk kunskap, i alla fall i en introduktionsfas till varje 

teorimoment. som skall förmedlas och som en informant uttrycker det ”…det är den som 

fungerar, även om man pratar om lärstilar…och någonstans förväntar sig kursdeltagarna 

det…om man går en utbildning tror de att det är någon ska förmedla och kunna någonting…” 

(Informant 7). En annan informant beskriver en ändring i förmedlingen som genomförts ”…vi 

har en grupp som tittat på hur vi kan utveckla dem nyss…på en utbildning så mindre 

föreläsningar…framförallt lite mer att de som satt på utbildningen fick berätta vad de ville ha, 

fast de hade vad vi ska ha på utbildningen…” (Informant 2). Det visar på en delaktighet i 

utbildningen och en ändring i framförandet anpassat till de individer som utbildningen.  

Annars menar de flesta förbunden att det är en blandning av förmedlingsmetoder, det ingår en 

hel del metoder som involverar gruppdiskussioner kring frågeställningar, redovisningar i 

tvärgrupper och reflektion och erfarenhetsutbyten kring vissa frågeställningar. Vissa 

informanter menar också att förmedlingsformen kan bero på kursledare och att det därmed blir 

viktigt för de olika förbunden att ha kompetenta kursledare, att de har ”… en hög kvalitet på 

utbildningen med kvalitativa ledare…Att det är förebild och en god pedagog och har en hög 

kompetens i själva ämnet…” (Informant 8) eller att kursledarna är ”…duktiga på att facilitera 

utbildningen…att bjuda in till och fånga upp dialog… så att man inte, i sin kursledarroll, sätter 

sig på höga hästar…man behöver vara tydlig ibland men också… men man kan vara tydlig på 

ett inkluderande sätt… ” (Informant 3).  
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Det som är viktigt för samtliga förbund, och som lyfts på flera ställen, är att utbyte av tankar och 

idéer med andra tränare och reflektion är en central del i deras utbildningar ”… utbildning är 

bra för att man träffar andra människor och därför har vi gått ifrån att inte bara ha 

utbildningarna i föreningar…det ska komma folk från hela landet så att blir en dynamik…” 

(Informant 1) eller ”… det här med att utbyta bilder…om vi upplever samma situation så kan 

jag ha upplevt den annorlunda än vad du gjort…och det här utbytet mellan 

varandra…därigenom kan vi utveckla oss…” (Informant 6). 

Ett av förbunden lyfter också dessutom att det finns en möjlighet att ha utbildningen i 

lärgruppsform.  

Verklighetsnära 

Alla förbunden nämner i någon form samspelet mellan teori och praktik, och det viktiga i att 

tillgodose båda för inlärning, för att uppnå ett så verklighetsnära lärande som möjligt. En 

informant beskriver förbundets utbildningar som ”…väldigt dukiga på den teoretiska delen… 

men när det gäller den praktiska delen kan vi nog ibland se att den delen behöver vi träna 

på…” (Informant 8).  En annan informant beskriver det som att 

tidigare har vi haft en teoridel på idrottens tekniska grunder…då har vi också haft ett 

praktikpass men där ledarna är övningsgruppen. Nu har vi gått ifrån det nu ska tränarna 

vara tränare. Och de ska leda en övningsgrupp så att de är i den situationen de är i normalt. 

Och att vi jobbar på det sättet i stället under kurserna… vi har olika case i varje utbildning 

där vi försöker sätta dem i så verklighetsnära situationer som möjligt (Informant 6). 

Det blir, för en del idrotter, fall där de teoretiska bitarna förmedlas på utbildningarna och den 

praktiska biten kopplas till olika pass under utbildningen eller hemma i den egna föreningen 

eller verksamheten. ”…Det är ju först när man börjar testa och dona… som man utvecklar 

kunskap hur det kan fungera i någon slags praktik. Så att man får testa mer…”(Informant 3). 

Det är viktigt för många förbund att ha det praktiska utförandet under utbildningstillfällena för 

att underlätta att man kan ta hem kunskaperna till föreningen och fortsätta arbetet där. 

Ett exempel på detta, är vad en informant benämner som ”…teoridriven praktik, där vi så 

mycket som möjligt är fältaktiva…så att man får en konkret möjlighet att skaffa sig vana och 

trygghet i att leda barn….” (Informant 4). Kopplat till detta är begreppet tillämpning med en”… 

koppling till deltagarnas egna verkligheter för att skapa en nytta av det som diskuteras utan 

att…bli sittande och lyssnar på föreläsare med rikliga presentationer…utan att det är 

interaktivitet, delaktighet, inflytande och en bubblande lärmiljö på våra utbildningar…” 

(Informant 4). Det bör ske en förändring och problematiseirng avmotsättningen mellan teori 

och praktik enligt denna informant. 

När vi står på fältet och diskuterar lärande eller förståelse eller någonting som är 

idrottskopplat…då är det lika mycket teori som praktik. När vi sitter i ett klassrum och tittar 

på exempel eller diskuterar case, då är det inte teori…men det är klart att många gånger är 

det lämpligt att sitta och diskutera  och i andra sammanhang måste man vara på fältet… men 

den optimala kombinationen och mycket mer tillämpning än tidigare… man blir inte tränare 

av att sitta och lyssna på vad andra säger (Informant 4). 

Det finns dock en inneboende problematik, hur mycket verklighetsnära praktik man än 

använder att man aldrig riktigt kan förbereda alla för ett möte med verkligheten, utan att man 

får använda sig av de kunskaper man har i mötet med verkligheten. Att lära sig något teoretiskt 

betyder inte att man kan utföra det praktiskt. 

Utbildning och information ses också som en del i att komma till rätta med vissa idrottsliga 

problemområden. Bland annat genom att ge kunskap och stöd i hur man motverkar vissa 

idrottsliga problem, som tidig selektering, och att skapa ett språk kring detta. Men det krävs 

även organisatoriska och strukturella förändringar inom idrottsrörelsen och en gemensam syn 

och att vissa logiker inom idrotten inte längre blir för styrande. Att problematisera vissa frågor 
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och påverka den nya generation idrottare som kommer, att ifrågasätta vissa idrottsliga 

strukturer.  

De skillnader som kan urskiljas beroende på förbund är utbildningarnas längd, och därmed 

fokus och prioritering på innehåll. Längre kurser leder till mer innehåll. Dock är ämnena 

ungefär desamma, dock ibland anpassade utefter specifik idrott. Dessutom skiljer sig antal 

utbildningar, exempelvis steg, åt mellan idrotter. Mindre förbund tenderar också att ha 

utbildningar inriktade på större målgrupper medan större förbund kan vara lite mer specifika i 

sina utbildningar. 

Kunskapsvalidering 

Det övergripande temat kunskapsvalidering behandlar säkerställande av kunskap och inlärning. 

Det innehåller kategorierna licensförfarande, examinationsformer och kontinuerlig process. 

Licensförfarande 

Ett verktyg för att validera tränares kunskaper och färdigheter är att införa ett licensförfarande. 

Ett par av förbunden använder sig av licenser, några använder dem inte alls och några använder 

dem som en medelväg främst på junior- eller seniornivå i samband med tävling. I några förbund 

är licensförfarande en relativt ny företeelse, vilket leder till en ganska tolerant hållning kring 

vem som får dem, exempelvis kan tränare som tidigare gått utbildningarna få ut en licens eller 

så får man söka dispens. Då dessa tränare anses besitta kunskap, om än inte uppdaterad. 

Samtliga förbund lyfter dock att man pratat om att införa licenser eller att frågan är mer 

frekvent förekommande, där vissa förbund uttrycker växande krav på att formalisera och 

licensiera tränare på olika nivåer. Dessa krav kan komma från internationellt håll eller från 

inom idrotten nationellt. Dock använder sig de flesta förbund inte av licenskrav på grundnivå 

utan mer rekommendationer.   

En av licensens främsta rationaler är att kvalitetssäkra en utbildning eller verksamhet, genom 

exempelvis utbildningsmål. Licensen är i alla förbund som använder den kopplad till utbildning. 

Som ett par informanter uttrycker det  

vi har ingen tradition om licenser i form av rätten att utöva respektive inte utöva ledarskap 

så att säga…att man inte får leda sitt lag om man inte har licens utan vi ser snarare det som 

ett bevis på att man uppdaterat sin kunskap och kompetens (Informant 4).  

Inte att vi stoppar något lag från spel men att de då får söka dispens och ha en 

utbildningsplan för att lösa det…vi får höra hela tiden att man är inte en bättre tränare för 

att man gått en utbildning…nej, men utbildningar bidrar till att göra tränare bättre och 

kvalitetssäkra en verksamhet (Informant 7). 

En annan rational är  att säkerställa att de aktiva ska ha en ordentligt utbildad tränare. Licenser 

är därmed kopplade till utbildning och även fortbildning av redan utbildade tränare, inte ett 

kontrollverktyg. Inom de idrotter som har licens så är kravet för att få behålla din licens ofta 

kopplat till fortbildning eller vidareutbildning, eftersom kunskap måste underhållas och 

uppdateras. 

Fortbildning blir därmed en central del i att säkerställa att man som tränare aldrig är fullärd och 

många en del förbund jobbar väldigt aktivt med att ha ett bra program med 

fortbildningsaktiviteter. Detta gäller både för deltagare på utbildningar men även för de 

instruktörer som håller i förbundens utbildningar. Där ansvarar förbunden för att 

instruktörernas kunskaper kan hållas uppdaterade genom årliga fortbildningar i nya ämnen i 

kurserna eller andra teman som bedöms som intressanta och viktiga för kursledarna att kunna. 

De flesta förbund menar att en kursinstruktör bör ha gått de stegen personen skall undervisa i 

eller alla deras utbildningar. Ett av förbunden använder sig av fortbildning för att få behålla sin 

licens som instruktör och kopplar detta till olika forum, utbildningar eller konferenser som 

meritgrundande aktiviteter. 
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En annan aspekt av licenser är att de förmedlar en form av status inom  idrotten. Som en 

informant beskriver det ”…de är ju jättestolta när de visar upp sin licens…” (Informant 1). En 

informant lyfter också det faktum att det tidigare varit en skillnad i status mellan tränare på 

junior/seniornivå och barn/ungdomsnivå inom idrotten. 

Utbildningar på en viss nivå var mer omfattande, du har haft bättre möjligheter till 

fortbildning…nu har vi valt att höja upp nivån så att de ligger paralellt på samma nivå…för 

att höja statusen och visa på att det är viktigt det vi gör…att vi har bra tränare och ledare på 

barn – och ungdomsnivå (Informant 5). 

Ett förbund, som förlitar sig mycket på diplomering i form av att verksamheten bygger på 

yrkesverksamma tränare, lyfter också fram diplomeringen som ett bevis för att du tagit din 

tränarlicens och att du därmed förs upp i ett register över diplomerade och godkända tränare 

som senare påverkar dina möjligheter att bli anlitad som tränare. Det blir också en form av 

kvalitetssäkring från förbundets sida.  

En av informanterna lyfter en problematik kring licensen …” bara för att du har kortet behöver 

det inte betyda att du är en bra, pedagogisk ledare. Du har klarat om man ska vara krass de 

idrottsspecifika delarna…det är upp till bevis när de aktiva kommer till dig”…(Informant 1).  

Det visar på en svårighet med att kunna säkerställa all kunskap, framförallt den 

ledarskapsmässiga. Det lyfts fram som ett problem av förbunden att ledarskap är en process och 

baserat på situation och kontext. Därmed blir det svårt att säkerställa ett ledarskap över tid och 

annat än i vissa kontexter. De idrottsspecifika delarna är därmed lättare att licensiera. 

Examinationsformer 

Examinationsfomer är också en form av sätt att försöka säkerställa och kvalitetssäkra kunskap i 

en utbildning. Examinationsformerna varierar med utbildningarnas längd, format och innehåll 

och ser olika ut från förbund till förbund. Vissa förbund har inte faktiska examinationer på så 

kallad grundutbildningsnivå utan där är en fullgjord kurs baserad på närvaro, utan 

kunskapsprov kopplat till det. Eller så har man som avslutande uppföljning eller 

utvärderingsupgift en diskussionsuppgift av vad man tar med sig från helgen, den är ock inte 

examinerande. Vissa förbund använder sig inte av examinationer över huvud taget. En 

informant uttrycker det som att 

just nu tror vi det är mer viktigt att folk går utbildningen, eller läser boken i lärgruppsform 

och diskuterar det, mer än att man måste kunna allting man har tittat på eller hört…vi vill ha 

ut kunskapen till så många som möjligt snarare än att testa dem (Informant 2). 

eller ”…vi funderar mycket på det här, vilka krav kan vi ställa och vad är rimligt att göra…ett 

prov eller examination på det viset, alltså vad skulle det vara för form i så fall, det är så 

komplext…” (Informant 6).  

De förbund som använder sig av olika typer av examination gör det i lite olika former. Några 

använder sig av ett teoretiskt, basalt prov som ligger till grund för ett godkänt eller inte, som 

sedan kan kompletteraas på hemmaplan. Under senare utbildningar följs även det teoretiska 

upp med att inkludera olika typer av planering av praktiska övningar för att sedan utföra 

träningspass praktiskt eller andra moment under kursens gång.  

En informant beskriver examinationsuppgifterna under utbildningarna som tematiserade till de 

olika momenten under kursens gång. Exempel på uppgifter som examineras är  rent tekniska 

moment för återkoppling, pedagogiska dilemman som grundar sig i egna erfarenheter och ur 

hur undervisningen planeras och läggs upp baserat på gruppens mognadsnivå och 

utvecklingsnivå eller presentera en ledarskapsfilosofi som diskussionsunderlag, en spridning på 

uppgifterna.  
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Kontinuerlig process 

Vissa av förbunden som använder sig av olika examinationsformer ser också utvecklingen under 

utbildningen som en kontinuerlig process, och inte någon form av bedömning vid ett tillfälle. 

Det kan vara svårt att uppnå mål men med kontinuerlig feedback under flera tillfällen kan man 

uppnå inlärning. En informant menar att processen handlar om att bekräfta inlärning genom 

att”…man är så prakisk som möjligt…att man diskuterar, erfarenhetsutbyte, kursdeltagare 

emellan…men även en bra kontakt mellan kursinstruktör och deltagare och feedback från 

både instruktör och andra deltagare…” (Informant 4).  

Det förbund som ser tränare som en yrkeskategori har ett upplägg för bedömning som skiljer sig 

något från andra förbund. Förbundet använder sig av både en muntlig utvärdering under 

kursens gång för avstämning, en utbildningsplan som informeras om vid antagningsintervjun 

för att klargöra vad som förväntas av eleven samt utbildningsuppföljningar under kursens gång 

då extern ledare observerar ett passsom eleven har och sedan diskuterar igenom detta med 

eleven för att stämma av att man uppnår kursmålen och följer utbildningsplanen. Därefter får 

eleverna möjlighet att avlägga yrkesprov för att diplomeras på hela kursens innehåll och bedöms 

av externa personer. 

Dessa examinationsuppgifter har alltid sin grund i kompetenskrav som vissa förbund arbetar 

mer med och andra mindre med. Detta för att man ska kunna säkerställa och se att eleverna på 

kursen har uppnått målen.  

Att skapa en utbildning 

Detta övergripande tema behandlar processen som förbunden går igenom när de ska skapa en 

utbildning. Under detta tema finns kategorierna analys, process, expertis och utmaningar. 

När förbund skapar eller förändrar en utbildning sker det på liknande sätt inom samtliga 

förbund. Processens storlek kan i många fall skilja, detta beroende på förbundets storlek och 

resurser.  

Analys 

En första punkt som lyfts fram av vissa informanter är att det utförs en omvärldsanalys på vad 

det är som sker inom den aktuella idrotten och vilka nyheter som måste bör komma med i 

utbildningen, innehållsmässigt, baserat på direktiv från andra intressenter eller nationella och 

internationella trender inom idrotten i fråga. Andra intressenter skulle exempelvis kunna vara 

internationella förbund. Vissa förbund lyfter att det sker ett samarbete internationellt mellan de 

olika nationella förbunden. Det är till mångt och mycket analyserna som bestämmer innehållet i 

utbildningarna även om ett förbund även lyfter traditionen inom idrotten som något som kan 

till viss mån spelar in i innehållet på en utbildning. 

Beslutet att förändra eller skapa en ny utbildning är dessutom grundat i en behovsanalys av vad 

verksamheten efterfrågar. Förbunden identifierar förändringsbehov inom utbildningarna eller  

utbildningsbehov inom idrotten och därefter förändras antingen innehållet eller materialet på 

kursen, detta sker oftast som en kontinuerlig underhållandeprocess, eller så skapas en ny 

utbildning. Som en informant beskriver det  

Vi började med att  göra en kartläggning av över vilka utbildningar som vi har i vår 

organisation…var det fanns hål att fylla, vi identifierade både en tomhet, där ingen aktivitet 

fanns eller det fanns ett utvecklingsbehov…sedan gick vi ut med en web-enkät till aktiva och 

ledare inom sporten…vi såg till att välja målgrupper som kunde representera hela vår 

organisation…på alla nivåer…och deras erfarenheter från att vara ledare och aktiv… Vi fick 

en behovsanalys gjord när vi var klara (Informant 8). 
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Process 

Själva processen kring att förändra utbildningar eller skapa en utbildning är liknande i de flesta 

förbund. Det sker via ett samarbete mellan flera olika parter och innehåller olika moment 

relaterat till innehåll, syfte, mål och inlärningsmetodik. Som det beskrivs nedan:  

det är ju inget enmansjobb…våra konsulenter ute i verksamheten, våra instruktörer i 

distriken… de har varit involverade… våra förbundskaptener, de har varit involverade… Vi 

tittar ju väldigt brett…när vi har gjort det här arbetet, så bildas en grupp som aktivt jobbar 

med att ta fram ett material och sedan bollas det med alla de här personerna som jag 

nämnde (Informant 6). 

eller  

vi gör ju det i samråd …det är ganska många bitar som ska till för att få igång en utbildning. 

Och…vi vill ha de här utbildningarna. Finns de klara? Nej, då behöver vi ta fram det här… 

vad ska mål och syfte vara, vad ska ligga i dem, hur omfattande ska de vara, på vilken nivå 

ska de vara (Informant 5). 

 

Processen kan dock ha en annan magnitud i mindre förbund. Förändringsfrågor prioriteras 

kanske inte alltid så högt, andra frågor före. Där kan det vara färre involverade och oftast i 

kommittéform. Som en informant beskriver det ”kommittén försöker hela tiden följa upp våra 

utbildningar, utvärdera dem…kan vi göra på ett annat sätt, kan vi göra det på distans, kan vi 

dela upp dem så att varje klubb har små utbildningar…Det är en levande process” (Informant 

7). 

Expertis 

Inkluderat i processen är användandet av intern och extern expertis för att underlätta och 

genomföra processen. Samtliga informanter nämner att innehållet i utbildningarna är baserat 

på forskning och utvecklingsarbete. Detta gäller i ämnen såsom ledarskap, kost och 

återhämtning, träningslära, pedagogik och mer generella ämnen. Den idrottsspecifika 

kunskapen är dock mer baserad på omvärldsanalys och en förståelse för trender inom idrotten. 

Den kan, som en informant uttrycker det ”vara svår att hitta forskning på”...(Informant 5). 

Den grundar sig i exempelvis kunniga individer såsom förbundskaptener och tränares 

kunskaper om idrotten eller Riksidrottsförbundets utbildningar eller fortbildningskurser för 

tränare samt idédokument likt Idrotten vill. Idrotten vill är för övrigt ett dokument som alla 

informanter nämner som grundläggande och styrande för sin verksamhet. Flertalet av 

förbunden har tagit fram ett eget idédokument baserat på Idrotten vill, innehållande egna 

värdegrunder och förhållningssätt specifika för idrotten och idrottsrörelsens syn på 

idrottsutövning.  

Förbunden använder sig av sina instruktörer som intern expertis i frågor gällande utbildningar 

eftersom de anses besitta både den idrottspecifika men även generella kompetensen som krävs 

för att arbeta med utbildningarna som illustreras av detta: ”…vi har ställt frågan till vår 

tränarakademi, är det någon som kan tänka sig att hjälpa till att utforma den. Och vi vet att 

det är väldigt duktiga personer i den här gruppen… som  utformar utbildningen… de har 

verkligen expertkunskapen, vi litar på det”…(Informant 2). 

Den externa expertisen gällande generella ämnen och hjälp med material samt utbildningars 

utformning står ofta idrottens utbildningsinriktade stödorganisation SISU Idrottsutbildarna. 

Mycket av förbundens samarbeten med SISU sker konkret på distrikts- och föreningsnivå, som 

ytterligare en resurs i ledar- och föreningsutveckling. På nationell nivå fungerar SISU som 

processledare eller som samarbetspartner i utveckling av utbildningar eller så ingår förbunden 

som en del i referensgrupper gällande utbildning. Några av informanterna nämner att SISUs 

grundutbildning i ledarskap, Plattformen, ingår i deras utbildningsstege och är en viktig del i 

ledarskapsutbildningen och att det är viktigt att kunna validera in externa utbildningar, från 
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exempelvis SISU, i sina egna utbildningar. En informant nämner att SISU står för den mesta 

delen av deras ledarskapsutbildning. Annars är det väldigt varierande mellan de nationella 

förbunden hur mycket de arbetar gentemot och med SISU. 

Orsaker till förändringar av utbildningarna härrör inte sällan från föreningarna och tränarna 

själva. Förbunden gör gällande att många av de förändringar som skett inom utbildningarna de 

senaste åren har med utbildningens format och tillgänglighet att göra, utöver innehållsmässiga 

förändringar. De innehållsmässiga förändringarna, även om det är relaterat till kvaliteten på 

materialet, är som redan nämnts mer kontinuerliga och kan även härröra från ett önskemål om 

förändring från förbundens håll. Detta eftersom ”vi vill ha med vad vi från centralt tycker är 

viktigt…vi vill kvalitetssäkra utbildningarna genom att styra innehållet och utbildningen på 

ett bättre sätt…” (Informant 5).  

Flertalet informanter lyfter att de, som förbund, börjat med webbaserat lärande, har börjat 

digitalisera delar av sina utbildningar eller diskuterar webbaserat lärande. Detta för att öka 

tillgängligheten och användarvänligheten för sina tränare och möta behovet av användandet av 

nya tekniker i utbildningar.  Digitala plattformar med instruktionsvideo, en förkunskapsinriktad 

utbildning delar av utbildningar på distans eller modernare lösningar för utbildningar är 

lärandeformer som vissa förbund anammat helt. Samtidigt är det viktigt för de flesta 

informanter att värna om kurstillfället som sådant. Det är ”viktigt att man träffas tillsammans 

och jobbar ihop med idrotten praktiskt och utbyter erfarenheter och diskuterar levande…Vi 

måste tillgodose alla delar” (Informant 4) eller ”den främsta anledningen (att vi inte har 

webbaserad utbildning just nu) är att tränare själva som går utbildningen säger att det bästa 

är utbytet mellan människor. Och det får du inte på samma sätt webbaserat”… (Informant 6). 

Ytterligare orsaker till förändringar av utbildningarna är för ett förbund den stora 

avhoppsfrekvensen: 

det är väldigt många som slutar att spela idrotten då…är det någonting i miljön…är det 

någonting i ledarskapet eller hur vi organiserar verksamheten eller är det någonting annat… 

och då såg man att det inte fanns en så bra röd tråd i hur man la upp utbildningar eller vad 

man behövde kunna för att träna olika (Informant 3).  

Utmaningar 

Utmaningar med utbildningarna som informanterna beskriver grundar sig mycket i de 

utmaningar som kan relateras till det ideella ledarskapet. Att möta behov och krav från tränare 

tas upp av några av förbunden, krav relaterade till utbildningens utformning och innehåll. En 

annan parameter som tas upp av de flesta är omfattningen tidsmässigt och det som skall 

förmedlas på utbildningarna: ”…tidsaspekten är en utmaning, att verkligen konkretisera 

allting på den tid vi har…kan vi utöka längden på kurser… men då är vi tillbaka i det här: vad 

kan vi ställa för krav på våra ideella ledare” (Informant 6). En strukturell utmaning som får 

ställas mot problematiken som finns gällande att ställa krav på engagemang och tidsmängd som 

ideella ledare och tränare kan lägga ned och lyfta fram lärandets roll i utvecklingen som tränare. 

De flesta informanter ser en problematik i att ens kunna ställa några krav på ideella ledare vilket 

även leder till att det blir en utmaning, som framförallt de mindre förbunden lyfter fram, att få 

tränare att gå förbundens utbildningar även fast utbildningarna upplevs som positiva och 

jättebra av tränarna när de väl har gått dem. Relaterat till denna utmaning är att få tränare att 

inse ett utbildningsbehov och därigenom få dem att gå tränarutbildningar. Även en informant 

på ett av de större förbunden lyfter frågan att få folk att gå utbildningar som en utmaning och 

uppger att grunden till detta är en önskan att fler som ”…leder vår verksamhet ska ha en 

utbildning för det de undervisar i…en undersökning visade att många inte hade någon  

utbildning alls eller en annan utbildning, inte kopplad till det de undervisade i”…(Informant 

8). Vilket ju då också leder till fler utbildade tränare och ledare vilket relaterar till övergripande 

mål inom de flesta förbund och inom idrottsrörelsen.  
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Utmaningen med att få folk att gå utbildningar relaterar en del till marknadsföring och 

kommunikation av utbildningsplaner, syften och mål. Flertalet av informanterna uppger att de 

har gjort eller håller på att arbeta med att konkretisera och överskådliggöra sina 

utbildningsplaner och utbildningsstegar för att göra det enkelt och tydligt för tränare och ledare 

att se hur man kan utbilda sig.  

En del av förbunden, med en mindre föreningstäthet i vissa områden, lyfter även fram logistiska 

förutsättningar såsom centralisering av utbildning eller att lokalisera utbildningar i regioner 

genom föreningssamarbete. Detta trots att de flesta grundutbildningarna inom de flesta 

förbunden utförs på distriktsnivå.  

En sista utmaning som lyfts är också den att ha ett material, och en utbildning, som är 

kvalitetssäkrat och uppdaterat samtidigt som det måste finnas tid att låta material och 

utbildningar sätta sig i organisationen eller inte förändra bara för att man ska förändra. 

Inkorporerat i detta finns också en tidsaspekt, att hinna uppdatera och säkerställa materialet 

och att lyfta in mer ledarskapsfrågor för vissa förbund. 

Ledarskap i förändring 

Det övergripande temat ledarskap i förändring behandlar det ideella ledarskapet och krav som 

ställs på tränare samt förbundens syn på ledarskap. Under detta tema finns kategorierna  

värdegrund, idealitet, ökade krav och sammansmältning. 

Värdegrund 

En punkt som är kopplat till förbundens syn på ledarskap och vad som är viktigt i ett ledarskap 

kopplat till utbildning. Detta sammanfattas av värdegrunder. De flesta informanter nämner att 

de inte har någon tydlig och explicit definition av ledarskap som de kommunicerar. Dock så 

finns det riktlinjer.  

Oavsett om man leder ett lag eller en grupp med idrottare så är det viktigt att se individen och 

att se alla individer. En informant lyfter fram att det är den idrottsspecifika biten som alla 

förbund är bra på. Det är hur man kan bemöta alla, se allas behov och vara flexibla som blir 

viktigt i ett ledarskap.Ett par förbund menar att det handlar om att ge spelarna mer ansvar i sin 

egen utveckling och att tränarens roll är att hjälpa till att få fram dem genom att ge spelare 

inflytande över sitt eget idrottande.  

Utbildningarna utgår från ett barnperspektiv.”…varje individ som kommer till vår verksamhet i 

någon klubb någonstans i landet ska bli respekterad, väl bemött, tilltalad och sedd och få 

bekräftelse på sina framsteg…” (Informant 4). Samma förbund lyfter fram ”…en kompetens och 

förmåga för att nå alla spelare, att man inte jobbar kollektivt och att man inte är för 

instruerande…” (Informant 4).  

Värdegrunderna hos ett förbund är viktigt att de följs och att förbunden lever som de lär är 

något som är viktigt för alla förbund i sitt ledarskap. Ledare är förebilder och ambassadörer för 

ett förbunds värdegrunder. Kopplat till värdegrunderna finns en stolthet. Ett förbund skapade 

en hel utbildning bara för att upplysa om idrottens värdegrunder och utbilda i ledarskap. 

Idealitet 

De olika förbunden nämner ledarskapet som en central del av deras utbildningar. 

Grundläggande i den svenska idrottsrörelsen är idén om idealitet i ledarskapet. Idealiteten 

ställer upp olika utmaningar för de olika förbunden och är en vattendelare för förbunden. De 

flesta informanterna menar att det finns en problematik i att ställa krav på ideella, både kring 

utbildningar och att saker ska göras på ett visst sätt men även engagemang ”...det går inte att 

säga till någon att du måste göra vissa saker när det är en ideell verksamhet…” (Informant 4). 

Samma informant menar att  det i mångt och mycket är en viss självreglering i detta då 

”…föräldrarna själva som bör vara ledare och bör vara angelägna om att deras barn har en 
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bra verksamhet…då kommer de här sakerna som utbildning och kännedom och kompetens…” 

(Informant 4).  

Några av informanterna menar att det går att ställa krav på ideella ledare men att det svåra är 

uppföljningen. Här är en lösning att stötta föreningarna så att ”…föreningarna tar kontrollen 

och vågar ställa vissa krav också…det här med att föreningen har värdegrunder som 

tränarna förhåller sig till…” (Informant 6). Uppföljningen av ledarskapet ligger därmed på 

föreningarnas ansvar för att kvalitetssäkra sin egen verksamhet. Att ställa krav är görbart men 

att kraven måste kopplas samman med syfte och förståelse är en annan nyckel till framgång. 

Som en informant beskriver det  

om vi ska nå det här långsiktiga målet så behöver vi jobba på det här sättet…att man som 

förbund måste bli tydligare med att det är det här vi vill uppnå…och vi har stöd i forskningen 

att om man jobbar på det här sättet så kommer vi nå dit (Informant 3). 

En del  av förbunden menar också att det är viktigt att kunna peka på vad man kan erbjuda, som 

idrott, för att kunna skapa trivsamma miljöer för idella ledare att verka i. Att kunna ta hand om 

det ideella engagemanget på ett bra sätt genom att se vilka resurser som finns och hur man 

tillsammans kan skapa en bra verksamhet. Genom att skapa delaktighet och möjlighet att 

påverka kan man få ideella ledare att känna en stolthet i sitt engagemang för idrotten som är 

viktig att värna om, enligt förbunden. Kopplat till detta är som ett av förbunden använder sig av, 

en uppföljning hos barn och ungdomsledare för att diskutera vad som är viktigt i idrotten ”…vi 

diskuterar glädje och gemenskap…delaktighet och tränare…det är tänkt som en, att höja upp 

dem lite och förstå vad vi tycker är viktigt…så det är mer sånt vi gör än att ställa krav…” 

(Informant 2). 

Ett förbund ser arvodering av tränare som en lösning på frågan om att ställa krav på ideella 

ledare då detta kan leda till att man kan kräva att saker och ting görs på ett visst sätt, att det 

genom att göra tränaryrket semi-professionellt även på barn och ungdomsnivå, går att ställa 

andra krav som både förening och förbund. Det kan även ske i form av olika belöningar av icke-

monetär karaktär. En annan informant knyter an till den tanken genom att uppleva att det 

ideella ledarskapet ifrågasätts allt mer och att många mer och mer vill ha något i utbyte för det 

man gör. Detta är ett förbund som beskriver sig som ”…lyckligt lottat eftersom vi har en stor 

inkomstkälla i vår undervisning i skolan så vi kan ha ganska många anställda tränare och 

ledare även på lägre nivåer för att möta alla de barn som kommer till oss…” (Informant 5). 

Att ställa krav gällande utbildning är något som en av informanterna anser borde vara görbart. 

Att man som tränare ska ha gått en ledarutbildning, kopplat till nivå man ska vara ledare på 

eller funktion man tänkt sig att ha i en förening. Denna informant ser även dess licensförfarande 

som en sorts krav ”…ska vi överleva…många föräldrar som sätter sina barn i föreningar idag, 

kanske inte har det som krav, men man frågar om era tränare är utbildade… Är de inte det så 

kanske man söker sig någon annanstans…” (Informant 1). Samma informant menar att 

”…oavsett om du är ideell eller anställd tränare/ledare så ska man ha en utbildning för 

det…det kanske kostar lite tid av dig men du kommer att bli bättre…” (Informant 1). 

Ökade krav 

Ovanstående knyter an till nästa punkt gällande ledarskapet, nämligen att ledarskapet och 

ledare tenderar att ha förändrats inom idrottsrörelsen. Ökade krav och förväntningar är ett 

mycket framträdande tema hos förbunden. Dessa krav kommer framförallt från föräldrar till 

barn och ungdomar i verksamheten. Det ställs större krav på ansvar hos en tränare eller ledare 

och ”…föräldrar som inte är ledare ställer ju väldigt höga krav på de verksamheter som som 

unga spelare kommer till. Det är ingenting som bara får pågå, det är någon som måste 

kvalitetsäkras…” (Informant 4) eller 

idag så är man på en marknad där föräldrar och barn väljer olika aktiviteter…man är van vid 

att få välja och  inflytande…tränarna som vi utbildar har redan förstått eller kommer att 
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förstå att de kommer att bli väldigt ifrågasatta av många föräldrar som inte själva vill vara 

ledare men som vet all om hur de ska bemöta deras barn (Informant 7). 

Kraven kommer även från de aktiva att det ska finnas utbildade tränare som kan lära den, de vill 

ha en utbildad tränare. Ledare och tränare ska helt enkelt kunna mer, inom både ledarskap och 

inom idrotten. Att kunna anpassa sin verksamhet utefter individers behov och att alla ska få en 

plats. Detta leder till ökade krav på förbunden att tillhandahålla utbildningar. 

det är i de tidiga åldrarna som man måste ha…man måste bli tydligt ledd…och respekterad 

och ha en bra tränare väldigt tidigt för att vilja fortsätta med idrotten… så där ställs ju helt 

andra krav på en ungdomsledare än förr… nu är det inte bara frågan om att vara vuxen och 

förståndig… Men om ska vara tränare så är det ju väldigt mycket som förväntas av den rollen 

och därför erbjuder vi utbildningar för det (Informant 4). 

Just att ledarskapet blir mer ifrågsatt lyfts fram av flera informanter. Tidigare har ledaren varit 

den som vet bäst, nu så kan gemene man sätta sig in i och skapa sig en egen förståelse kring 

vissa ämnen genom tillgängligheten på material. Det blir då ett helt annat ”spänningsfält” där 

ledaren med hjälp av en tydligt formulerad ledarfilosofi och kunskap om varför man gör på vissa 

sätt kan hantera att bli ifrågasatt. 

Även själva ledarna har förändrats, lyfter vissa informanter fram. Borta är den auktoritära, peka 

med hela handen-figuren. Detta ledarskap var oftast traditionellt och kulturellt förknippat med 

vissa idrotter enligt informanterna. En förändring i ledarskapet är ett måste för att kunna 

attrahera nya aktiva och växa som idrott menar några informanter.  En informant uttrycker det 

som ”… det är klart att vi har de tränarna fortfarande… det är ju tränare som syns, tar mycket 

plats och så vidare… men ledarskapet har förändrats…” (Informant 6). Ändringen förklaras 

med  

tittar man på hela samhället och om man pratar ledarskap och den forskning som kommit 

fram…så är det ganska naturligt att det har förändrats…det är en annan syn på ledarskap i 

samhället som sådant…yngre generationer är mycket mer måna om att känna ett ägarskap  i 

det man gör, annars så kan man göra någonting annat…trivs jag inte i den här gruppen så 

går jag till en annan grupp…vi är ju en del av samhället så att vi kommer alltid att följa det på 

något vis(Informant 6). 

En annan informant lyfter fram att organisationen inom den specifika idrotten förändrats. 

Tidigare så var toppatleter knutna till vissa föreningar och hade ansvar för verksamheten. Nu är 

det  snarare så att toppatleterna har ”..egna föreningar, i föreningar som inte har 

skolverksamhet. I föreningen är det då ofta ledare som har utbildat sig till tränare och inget 

annat, mer anonyma personer…” (Informant 8). En annan organisationell förändring som 

relaterar till tränare är helt enkelt att det finns en ledarbrist och att ett tvång därmed gör att nytt 

folk kommer in i föreningarna och dessa behöver utbildas.  

Samtidigt så är det ett generationsskifte som uttrycks av ett flertal förbund. Ett generationsskifte 

inom samhället som påverkar idrottsrörelsen och dess föreningar. Detta eftersom den äldre 

generationen tränare och ledare håller på att bytas ut  och i många fall det traditionellt och 

kulturellt betingade ledarskap.  Människor som inte styrts i tidigare hierarkier eller kultruer har 

ett annat tänk med sig in i föreningarna. Detta kombinerat med utbildningar från olika 

högskolor i olika ämnen med relevans för idrotten gör att synen på ledarskap inom idrotten och 

föreningarna snabbt kan komma att förändras. En av informanterna uttrycker det som att ”…vi 

går mot en utbildning där idrottsvetenskap blir mer och mer betydelsefull… tidigare var inte 

idrotten inte lika hårt konkurrensutsatt av andra idrotter eller civilt arbete…idrotten var mer 

en lek, på gott och ont…” (Informant 7). 
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Sammansmältning 

Ledarskapet beskrivs också som en sammansmältning av olika informanter. Om det eventuellt 

skulle finnas någon skillnad mellan ledare och tränare så är den liten. De flesta förbund har en 

syn på ledarskap och tränarskap som liknande begrepp. Det är i alla fall inte skilda begrepp. 

En syn på tränarskap skulle kunna vara att det signalerar det idrottsmässiga och idrottsspecifika 

och att ansvara för någon form av helhet medan då ledarskap skulle vara en delkompetens och 

mer inriktad på att hantera människor. Din roll som tränare är att utveckla spelare och 

människor, därmed kan det ses som kopplat både mot prestation och att hjälpa individer att nå 

sina mål och utvecklas. Men även att det finns en viss nyansskillnad i begreppen, som att 

tränare är mer ansvariga för det idrottsmässiga, är man tränare ska man kunna något om 

idrotten, inte bara vara en bra ledare. Som en informant beskriver det ”… man skulle kunna se 

tränarskap som att fokusera på det idrottsmässiga medan ledarskap handlar om att utveckla 

människan och helheten….om vi ska utveckla spelare så måste alla perspektiv finnas med. Så 

jag ser ingen skillnad på begreppen…” (Informant 6).  

Ett förbund menar att kulturellt formade hierarkier kan skapa skillnader på tränare och ledare 

och att det därmed blir även kompetensberoende. Flertalet informanter menar att ledarskap är 

så mycket bredare och beroende av kontext och situation som det utövas i. Det är inte en statisk 

kompetens som förändras med miljö och när du utvecklas och förändras Det är helt enkelt en 

process som involverar situation, aktiva, ledare och kontext.  

Analys och Diskussion 

I detta stycke presenteras analysen av resultatet kopplat till litteraturen och det teoretiska 

ramverket i studien. Samtidigt diskuteras resultaten utefter den teoretiska begreppsramen. 

Utbildningsupplägg 

Det har tidigare funnits ett tänkande i de flesta utbildningar att det är den idrottsspecifika 

kunskapen som prioriteras. Att utveckla idrottare har handlat om att utveckla idrottsliga 

kunskaper, baserad i idrottens resultat- och tävlingslogik. I dessa utbildningar har det funnits 

ett fokus på ett ledarskap baserat i logiken om idrott för alla men det idrottsspecifika är det som 

har tagit överhanden. Därmed skapas standards för utbildningar baserade på normativa, 

institutionellt definierade och kulturellt betingade uppfattningar om idrott som existerar inom 

fältet. Detta kan ses som ett försök att definiera vad som är utbildningars roll och betydelse i att 

utveckla en tränares kunskaper och färdigheter vad som betraktas som professionell kunskap, 

det vill säga vad en tränare förväntas kunna. Därmed skapas och definieras en bra tränare delvis 

på vad man kan om idrotten, men även det pedagogiska. Det är denna rational som tidigare 

varit rådande inom idrotten och styrt vad som ska läras ut på idrottsliga tränarkurser (Côte & 

Gilbert, 2009; Knowles, Borrie & Telfer, 2005; Cushion, Armour & Jones, 2003).  

Därmed har det tidigare funnits en standardisering av innehåll som styrts av nationella förbund 

och skapat ett institutionaliserat och likformigt sätt att se på tränare och deras utbildningar och 

att kunskap är något som definieras av experter. Detta genom att ge den idrottsspecifika 

kunskapen, inte den mer generella och ledarskapsmässiga och skapa en kunskapsbas som 

tränare som ses som viktigt inom idrottsrörelsen i stort och inom respektive förbund (Cushion, 

Armour & Jones, 2003; Mallett, Trudel, Lynn & Rynne, 2009). Därmed kan sägas att den 

kunskap som lärs ut om det idrottsspecifika är den kunskap som kanske minst påverkas av 

idrottsrörelsen som helhet utan den kan ses som starkt präglad av idrottsliga traditioner och sätt 

att se på idrotten, de blir mer institutionaliserade. Det är ändå det som de idrottsliga förbunden 

ses som extremt duktiga på att tillhandahålla. Samtidigt behöver denna kunskap utmanas och 

reflekteras över och inte bara reproduceras som självklarheter.  
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Istället är det de mer generella kunskaperna och ledarskapet som förändras baserat på forskning 

och trender eller baserat på vad som statueras som riktlinjer för en verksamhet. I och med att 

varje förbund får ansvara för att utforma sina egna utbildningar, men med en grund i idrottens 

värdegrund och policydokument, kan den kunskapen enklare förändras eller anpassas för att 

passa in i det som är förbundens tanke med utbildningarna och i enlighet med vad som är 

accepterat i fältet. Det är också i denna typ av kunskap som förändringar i fältet kan komma att 

stamma ifrån. Cushion et al. (2006) menar att tränarskap inte kan reduceras till idrottsspecifik 

kunskap utan är en process innehållande flertalet ämnen och som inte går att standardisera. 

Genom att öka förståelsen för dessa processer och det ramverk, som begränsas av mål och 

värderingar från andra aktörer, som processerna äger rum i kan man även kontrollera och 

anpassa utbildningar. Detta för att undvika en institutionalisering och standardisering av 

kunskap. 

Samtidigt visar resultatet på ett konfliktförhållande mellan tränare och förbunds önskemål om 

tränarutbildningar. Det verkar som att tränare vill ha, eller har velat ha, en utbildning fylld med 

idrottsspecifik kunskap för att det är detta som de kan koppla till sin vardag och praktik. Detta 

kan ses som ett institutionellt sätt att se på utbildning från tränarnas sida, utbildningen är tänkt 

att fylla mig med kunskap som gör att jag lättare kan utöva min idrottsliga praktik. Det finns ett 

sätt att se på kunskap som icke kontextbaserad och mitt beteende som tränare och ledare 

baseras enbart på min idrottsliga kunskap som referenspunkt (Piggott, 2012). 

Men samtidigt är det en förväntan, måhända institutionellt och normativt grundad, hos tränare 

att man när man går en utbildning ska erhålla kunskap. Samtidigt upplevs det på 

grundutbildningar och i utbildningar av tränare med lite erfarenhet som positivt med formella 

utbildningar (Mesquita, Isidro & Rosado, 2010; Lemyre, Trudel & Durand-Bush, 2007). Detta 

för att tränare utan erfarenhet skall få en insyn i vissa grunder inom idrotten.   

Att förstärka andra, mer socialt och pedagogiskt inriktade, kompetenser som är viktiga i ett 

ledarskap för att gynna kopplingen mellan teori och praktik ännu mer men samtidigt anpassa 

utbildningen mer efter det idrottsliga fältets mål med verksamheten (Côté & Gilbert, 2009). Att 

som förbund basera sina utbildningar på andra idrottsliga logiker än den om idrottspecifik 

tävlan. Dock är det fortfarande förbunden och övergripande organ som styr utbildningens 

ideologiska innehåll vilket kan syfta till att bibehålla institutionaliseringen av utbildningarna 

(Nelson & Cushion, 2006). 

Utbildning anordnad av förbund underlättar därmed för tränare att hitta sin plats inom sitt 

organisatoriska fält och socialisera och fostra in individen i en idrottslig praktik (Cushion et al., 

2003). Viktigt dock för en utbildnings effektivitet är kvaliteten på innehållet och den eventuella 

svårigheten att anpassa det till verkligheten och att kunskapen verkligen kan påverka en 

tränares utveckling. Centralt för detta är utformning av utbildningen, mål med utbildningen och 

dess syn på lärande. Samtidigt finns det begränsningar i utbildningsformerna som sätts av 

kontexten, med ideellt ledarskap, tidsåtgång och ett progressionstänk och anpassning till detta, i 

en utbildning.    

Även utbildningsupplägget är utsatt för påverkan från idrotten som sådan. Att omsätta teori i 

praktik är något som ses som centralt inom idrotten, övningar måste sättas i en kontext och en 

tränare måste prova praktiskt för att skapa en grundförståelse för hur de kunskaper man får kan 

omsättas till färdigheter. Ledarskap och tränarskap är exempelvis alltid något som sker i en 

kontext och måste därför även utövas under utbildningarna för att utveckla färdigheter (Côtè & 

Gilbert, 2009; Cushion, Armour & Jones, 2006).  

De olika nationella förbundens policy och syn på ledarskap har en betydande roll i  att tillse att 

ungdomar och barn utvecklas inom alla områden, inte bara idrottsligt. Dåligt utformade 

utbildningar, policydokument eller verksamheter kan leda till bristande ledarskap. Så det ökade 

fokuset på barns utvecklingsstadier, barns rättigheter och positiva lärandemiljöer och ledarskap 

i förhållande till detta är ett steg mot en förändrad syn på idrottsliga, institutionaliserade 

strukturer och sätt att se på idrotten och dess logiker. Detta skifte och förändring mot att utöka 
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delen som inte är idrottsspecifik eftersom idrottens roll är att fostra och utveckla ungdomar på 

andra sätt än idrottsligt måste ske i ett samspel mellan nationella förbund och tränare 

verksamma inom verksamheten (Fraser, Côte & Deakin, 2005). 

Man kan prata om ett skifte från tränarutbildning till tränarutveckling. Fokus har skiftat från 

vilken kunskap som ska läras ut till hur man lär ut, ett långsiktigt perspektiv och varför man lär 

ut detta. Dessutom har de olika förbunden tagit fasta på att anpassa utbildningarna utefter detta 

och förändrat utbildningsinnehåll. Det har skett en form av ett utökat strategiskt tänkande i 

utbildningarna, för att utbilda sina tränare i enlighet med idrottsrörelsens som helhets mål, och 

man har därmed även, i vissa förbund börjat höja kraven på utbildningarnas standard. Något 

som Cassidy och Kidman (2010) även har belyst i sin studie.  

De ändrade inriktningarna på utbildningarna är ett steg ifrån ett tänk som bygger på enbart på 

progression. Självklart finns ett progressionstänk kvar inom förbunden då du alltid börjar med 

en grundutbildning och ett krav för fortsatt utbildning är att du klarat tidigare utbildningar. 

Piggott(2012) beskriver progressionstänkandet som institutionaliserat inom idrottsrörelsen, 

tränarskapet bygger på att ju mer man lär sig desto blir man och utvecklar sina procedurella 

kunskaper. Progressionstänkandet är därmed normativt format och baserat på vad som ses som 

institutionaliserat inom idrotten. Samtidigt så är idrottsrörelsen uppbyggd på en 

åldersprogression där man behöver kunna mer som tränare ju äldre de man tränar blir. Dock 

kan idrottens inriktning av utbildningar hjälpa till att bryta det normativa och 

institutionaliserade tänkandet på en högt utbildad tränare generellt som en väldigt bra tränare 

på alla nivåer. Istället kan det skapas experter på en viss typ av nivå med utbildning lämpad för 

detta område.   

De flesta grund- och nivåutbildningar är riktade mot tränare som är nybörjare. Dock behöver 

inte det betyda att individerna inte har erfarenhet från idrotten sedan tidigare. Här finns det en 

dynamik som kan vara viktig att utnyttja under utbildning. Tränare med erfarenhet kan med 

fördel användas för att underlätta i diskussioner eller andra interaktioner. Något som kan 

kopplas till Nelson och Cushion (2006) som menar att erfarenheter och existerande kunskap 

inom individen bör användas i en utbildning. Samtidigt finns det risk att icke-uppdaterad 

kunskap eller synsätt kan komma att spridas utan att diskuteras av deltagare eller kursledare 

och därmed ses som accepterad.   

När det kommer till förmedlingen av kunskaper är det lämpligt att diskutera lärandeformer på 

utbildningar. Förbunden menar att det är svårt att bortse från formell förmedling av kunskap, 

trots den kritik som formella utbildningar fått utstå. Formella utbildningar syftar gärna till ett 

institutionaliserat lärande och att hjälpa in tränare i idrottsliga praktiker och anses ha relativt 

lite påverkan på en tränares utveckling då utbildning ofta bortser från kontextuella faktorer och 

sammanhang och därmed hämmar överförandet av kunskap (Cushion, Armour & Jones, 2003; 

Piggott, 2012). 

Dock så har flertalet studier (Wright et al., 2010; Lemyre, et al. 2007) påpekat på informella 

praktiker som observation, diskussion med andra, erfarenhetsutbyten och annat visat sig vara 

effektiva för inlärning av kunskap hos tränare. Ledarskap är komplext och individuellt och 

utvecklas i en kontext med hjälp av en blandning av olika sociala kontexter. Utbildningar 

behöver skapa utrymme för tränare för att få reflektera kring sin kunskap och praktik och 

tillsammans med andra tränare få en chans att öka kunskapen eller förändra den, inom flera 

ämnen, i en verklighetsnära kontext för att kunna utvecklas som tränare. Detta kan gynna 

överföringen av kunskap från en utbildning till en verklighet (Leduc et al., 2012; Borrie et al., 

2005). Detta genom att anamma ny kunskap och integrera den eller stadfäster existerande 

kunskap.  

Detta indikerar ett skifte från att enbart använda sig av formella förmedlingsmetoder. Genom 

att använda sig av detta synsätt ökar möjligheten att överbrygga det eventuella glappet mellan 

teori och praktik som föreslås av flertalet forskare. Samtidigt som man hjälper till att socialisera 

och fostra tränare in i en idrottslig kultur och praktik via interaktion (Cushion et al., 2003). 
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Det finns en tendens i utbildningar att formulera en ”rätt väg” att gå gällande ledarskap eller 

utlärning och att denna väg kan komma att starkt påverka individer att in reflektera snarare än 

att utveckla dem (Vella, Crowe & Oades, 2013). Det som sker i en miljö på tränarutbildningar 

behöver inte ske i tränarnas hemmiljö. Utbildningar behöver skapa utrymme för tränare för att 

få reflektera kring sin kunskap och praktik och tillsammans med andra tränare få en chans att 

öka eller förändra den i en verklighetsnära kontext för att kunna utvecklas som tränare. Detta 

kan gynna överföringen av kunskap från en utbildning till en verklighet. 

Utmaningen är att anpassa utbildningar utefter detta, framförallt om man bara har en viss tid 

på sig. Därmed kan man ta nytta av den tränargrupp som finns, både på utbildningen men även 

i föreningen, för att kunna utveckla sig som tränare. Här är det viktigt att vara medveten om 

vilka praktiker som är normerande och socialt, kulturellt och traditionellt betingade inom sin 

eget sammanhang och eventuellt kunna utmana dem. Tränargrupper kan därmed både ses som 

institutionellt präglande kunskapsbaser men också som en möjlighet till att förändra praktiker 

(Stoszkowski & Collins, 2014).  

Genom att använda sig mycket av andra tränare som referenser och att skolas in i ett fälts 

praktik kan en utbildning ses som ett community of practice  eller socialt lärande som med hjälp 

av historiskt, kulturellt och traditionellt betingade normer och praktiker hjälper till att utveckla 

en tränare.  Ett community of practice kan dock vara väldigt utlämnat till individerna som ingår 

i det eller starkt definierat av kontexten, av exempelvis institutionella normer eller krav, som 

tjänar till att reproducera värderingar och praktiker som statueras institutionellt (Stoszkowski & 

Collins, 2014). Därmed skapas en tränares identitet genom att jämställa sig eller bli accepterad 

av de tränare som redan finns inom gruppen baserat på beteenden, normer och praktiker som 

definierar gruppen. Detta kan leda till att de referensramar som nya tränare använder sig av kan 

komma att reproducera kunskap och praktik som inte är gynnsam för idrotten. I ett försök att 

passa in och söka legitimitet inom sin tränargrupp kan en tränare oreflexivt anamma praktiker 

och kunskap som kan ses som normativt skapad inom gruppen. Samtidigt är en utbildning ett 

tillfälle att fostra tränare till att tänka kritiskt kring kunskap och praktik och därmed förändra 

sitt ledarskap. Därmed kan också ogynnsamma praktiker förändras och idrottsliga mål 

kommuniceras till tränare. Här ligger ansvaret mycket på de instruktörer som arbetar för 

förbundet för att facilitera och utföra kursen i enlighet med kursens mål och utformning samt en 

tydligt formulerad utbildningsplan. Det är alltid ett samspel mellan en instruktör och en elev på 

en utbildning.  

För att underlätta för tränare i sin dagliga praktik och för att bättre förstärka kopplingen mellan 

teori och praktik, försöker förbunden se till att utbildningarna är så anpassade till verkligheten 

som möjligt. Det finns dock en inneboende problematik, hur mycket verklighetsnära praktik 

man än använder att man aldrig riktigt kan förbereda alla för ett möte med verkligheten, utan 

att man får använda sig av de kunskaper man har i mötet med verkligheten. Genom att ta med 

praktiska kompetenser i en utbildning, som då ses mer kopplade till verkligheten, kan man 

stärka kopplingen mellan en tränare och dess verklighet samtidigt som man stärker tränarens 

anpassning till en idrottslig kontext (Cushion, et al., 2003).  

Kunskapsvalidering 

Idrottsrörelsen tenderar att gå mot en mer vidlyft syn på införandet av licenser och att 

diskussioner fortgår kring konceptet. Licensen kan ha ett flertal funktioner dels kan den ha en 

funktion som att säkerställa kunskap, i alla fall procedurell, och eventuella färdigheter som är i 

enlighet med målen med utbildningsmålen. Här kan ett problem finnas med att licensiera 

ledarskap, då ledarskap bygger på en process som hela tiden skiftar beroende på situation 

(Vella, et al., 2010). Ytterligare ett problem med tränarskap och ledarskap är att det inte finns en 

objektiv syn på gott ledarskap utan snarare är synen väldigt subjektivt grundad samt att 

tränarskap inte kan bestämmas som en form av regler som ska appliceras i alla situationer. 

Istället så beror tränarskap på väldigt många externa faktorer som både begränsar och möjliggör 
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ett ledarskap, baserat på sociala interaktioner och på möjligheten att reflektera kring sitt eget 

ledarskap (Cushion, et al,. 2006).      

En annan funktion, som kan kopplas ihop med funktionen ovan, som förbunden menar att 

licensen har är också den kopplad till kunskap och det är att förbunden kan kvalitetssäkra att 

tränaren tillgodogjort sig den kunskap som förmedlas, åtminstone i ett sammanhang (Cassidy & 

Kidman, 2010). Licenser är intimt förknippade med formella sätt att utbilda och som ett krav 

för att få fortsätta utbilda sig, i detta fall licens som en fullgjord utbildning som ger tillgång till 

nästa steg i utbildningen. Kvalitetssäkringen sker baserat på utbildningsmålen som i sin tur 

baseras på vad förbunden anses krävas av en tränare inom idrotten.  

Baserat på att innehåll på en utbildning baseras på vad som ses som legitimt inom fältet kan en 

licens ses som ett sätt att förstärka eller producera institutionellt godkänd kunskap eller 

förhållningssätt. Licensen innebär därmed ett sätt att socialiseras in i ett områdes specifika 

praktiker. Licenser, och de examinationer som leder upp till dem, kan ses som att, indirekt, 

professionalisera ett tränarskap. Genom att utbilda och certifiera tränare kan ett förbund 

kvalitetssäkra sin verksamhet, utefter standards och ramar, och därmed öka transparensen i 

verksamheten och ansvaret för utbildning. Därmed kan verksamheten ses som att den 

rationaliserar att vara tränare till ett visst antal förmågor eller kunskaper som är i linje med det 

som bestäms av förbunden (Taylor & Garratt, 2010; Cushion et al, 2003).  

Kopplat till detta är licensens makt att ge legitimitet eller erkännande inom sitt område eller 

som en form av identitet- och statusskapare inom idrotten (Callary, Culver, Werthner & Bales, 

2014). En licens eller en diplomering torde skapa en legitimitet och signalera en viss 

kompetensnivå hos en tränare, både hos utövare men även föreningar. Det blir därmed viktigt 

att klargöra vad som ingår i en licens och vad den betyder för respektive förbund och idrott. En 

licens kan därmed också signalera en typ av status inom ett specifikt community of practice 

inom idrotten, det blir ett bevis på att man tillgodogjort sig kunskap inom sin idrott. Därmed 

kan man se ett community of practice som byggt på institutionaliserad kunskap eller som 

reproducent av kunskap. En licens garanterar dock inte att man är en bra tränare, relaterat till 

utbildningens innehåll. Dessutom så skulle en licens potentiellt kunna skapa en viss oro hos 

tränare att inte uppnå de krav som ställs av fältet.  

En annan rational är att säkerställa att de aktiva ska ha en ordentligt utbildad tränare. Ökade 

krav från utövare, föreningar och fältet som sådant ställer högre krav på ledare och tränare. 

Dessa högre krav bör motsvaras av högre krav från förbunden på sina utbildningar för att höja 

kunskapsnivån på tränare (Cassidy & Kidman, 2010). 

Därmed kan en tränares roll sägas ha skiftat. Utbildningarna är så pass innehållsrika, baserat på 

olika typer av idrottsliga logiker och mål med verksamheten, inte enbart idrottslig kompetens. 

Samtidigt så behövs flertalet andra kompetenser för att kunna leva upp till olika krav som olika 

aktörer, exempelvis förbund, föreningar och samhället, inom rörelsen ställer på tränare. Detta 

kan kopplas till professionaliseringen av idrotten(Sjöblom & Fahlén, 2010; Taylor & Garratt, 

2010). Trots komplexiteten i ett ledarskap kan en licens innebära en tydlig standard och riskerar 

att skapa en homogen och institutionaliserad bild av tränarskap, utan att ta fasta på individuella 

utmaningar. 

Professionaliseringen som samhälleligt system kan därmed sägas ha bidragit till en viss 

centralisering och en ökad kontroll över tränare i ett försök att kvalitetssäkra sin verksamhet 

genom certifieringar (Taylor & Garratt, 2010). Det ska dock påpekas att licenserna inom den 

svenska idrottsrörelsen inte används för att beröva någon rätten att utöva sitt tränarskap. 

Licenser är därmed kopplade till utbildning och även fortbildning av redan utbildade tränare, 

inte ett kontrollverktyg. Inom de idrotter som har licens så är kravet för att få behålla din licens 

ofta kopplat till fortbildning eller vidareutbildning, eftersom kunskap måste underhållas och 

uppdateras. 
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Samtidigt används inte licenssystemet, på grundnivå, för att hindra någon att utöva eller bedriva 

ett ledarskap, då detta skulle kunna problematisera tränarskapet på föreningsnivå. Föreningar 

upplever det som svårt att rekrytera och behålla ideella ledare och en licens som ett hinder för 

verksamhet skulle ytterligare försvåra föreningarnas situation. Föreningar som ofta är ideellt 

baserade har nu dessutom att förhålla sig till en professionalisering, dock inte nödvändigtvis i 

ekonomisk form, av deras verksamhetsfält. Därmed blir det institutionellt betingade ledarskapet 

utsatt för en annan press som, indirekt, har en påverkan på utbildningen som förbunden 

utformar (Sjöblom & Fahlén, 2010).  

Licensen kommer att betyda mer och mer ju högre upp i utbildningstegen du kommer och på 

högre nivå så kommer det dessutom krav från internationella förbund på utbildade och 

licensierade tränare som ett krav för deltagande. Därmed kan det sägas att förbund utsätts för 

tryck från olika håll i frågan om licenser.  

Examinationsformer är också en form av sätt att försöka säkerställa och kvalitetssäkra kunskap 

i en utbildning. Det finns dock en problematik i examinationsformer och det är att få dem 

verklighetsnära och icke så situationsberoende, i den bemärkelsen att de utförs i ett isolerat 

tillfälle i en specifik miljö. Det finns en komplexitet i utbildningarna och en individualitet som 

examinationer ofta inte klarar av att fånga upp på ett adekvat sätt (Taylor & Garratt, 2010).  

Lösningen på examinationsproblematiken är i vissa förbund att låta närvaro validera 

kunskapen. Detta är till viss del baserat på kursens omfattning rent tidsmässigt eller format. Det 

kan dock konstateras att prioriteten för vissa förbund är att få folk att gå utbildningarna och inte 

att testa dem på deras kunskaper. Detta kan relateras till de krav som kan ställas på ideella 

ledare gällande exempelvis tid att lägga ned på utbildning eller engagemang, både under och 

efter en utbildning.  

Examinationsuppgifterna bedöms för att ge en antydan om adekvat kunskapsnivå och för att 

öppna upp för fortsatt utveckling för tränare (Stoszkowski & Collins, 2014). Dessa 

examinationsuppgifter bör i mesta möjliga fall kunna relateras till en verklighet och vara 

ämnesrelaterade, både teoretiska och praktiska, samt anpassade utefter individens 

kunskapsbehov och erfarenheter. Bedömningen bör också ske på dessa grunder istället för 

generella examinationsuppgifter utan koppling till tränares vardag och verklighet(Callary et al., 

2014; Leduc et al., 2012; Cassidy & Kidman, 2010). Detta visar examinationsuppgifterna hos de 

förbund som har dem prov på, genom att hela tiden utgå från individen i examinationerna.  

Att se en utbildning som en kontinuerlig process och att examinera därefter är ett sätt att 

utveckla tränare som tillgodoser både den intrapersonella utvecklingen genom möjligheten att 

reflektera kring sin praktik eller vissa problem för att sedan, i en interpersonell process, erhålla 

feedback på sitt beteende och därefter reflektera och integrera nya synsätt. Detta får ses som 

gynnande för inlärningen (Gilbert & Trudel, 2001, Côte & Gilbert, 2009). Informella 

inlärningsprocesser och socialt lärande får ses som betydande i detta synsätt på examinationer. 

Viktigt blir dock att det alltid finns en viss styrning från kursledare för att feedbacken ska kunna 

styras kring det som ska utvecklas för stunden. Ett reflekterande synsätt kring sin praktik sker 

dessutom alltid i relation till den tränargrupp man befinner sig inom, i en förening, idrott eller 

lag. Dessa relationer formar ditt tränarskap och din praktik och är viktiga att förhålla sig till i en 

kontinuerlig process som involverar en reflektivitet kring problematiska praktiker och hur man 

kan arbeta med dem och förändra eller förstärka sitt tränarskap med hjälp av andra tränare. 

Att förändra en utbildning 

Genom analyser kan förbund utveckla och förändra sina utbildningar baserat på vad som 

händer inom sin specifika idrott. Samtidigt kan man här som förbund bli utsatt för kraftiga 

institutionaliserade kunskaper som upplevs givna och normerande för det idrottsliga fältet. 

Samtidigt så kan man bli varse andra trender såsom exempelvis den pågående 

professionaliseringen av idrotten eller individualiseringen av samhället och hur man ska 

förhålla sig till det i sina utbildningar. Det finns även ett tränarperspektiv involverat i detta 
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genom att det utförs en behovsanalys med hjälp av kursdeltagare eller medlemmar i idrotten, 

för att ytterligare stärka kopplingen till verkligheten. 

Genom användandet av extern och intern kompetens säkerställs oftast utbildningens innehåll. 

Den externa kompetensen står exempelvis Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna för. 

Risken med externa experter från inom den egna rörelsen är att det om möjligt ännu mer 

stäreker de normativa och ibland tvingande institutionella praktikerna inom idrotten eller att 

man överlämnar delar av sin utbildning till externa uppdragsgivare vilket både kan förstärka en 

institutionell praktik som skiljer sig från det som bedrivs inom det egna förbundet men även 

öppna upp för ny kunskap. Policydokument är exempelvis något som är svårt att förhålla sig till. 

Användandet av dem kan komma att stärka legitimiteten och stabiliteten för organisationen 

inom fältet samtidigt som de kan komma att förlora autonomi och flexibilitet. Ofta kan de 

diktera en verksamhets inriktning utan att ta hänsyn till en viss verklighet. Kunskapen inom 

utbildningarna bygger så gott som utslutande på forskning i de ämnen det går, vilket ses som 

alla ämnen utom den idrottsspecifika kunskapen (Piggott, 2015). 

Även den institutionella specificiteten (Kikulis, Slack & Hinings, 1992) kan här spela in. 

Organisationer med liknande syfte och mål, exempelvis olika idrottsförbund och 

Riksidottsförbundet, interagerar inom sitt fält. Detta fält konstitueras i sin tur av, i idrottens fall, 

exempelvis politiska krav som kan förstås i form av vissa krav på en viss typ av verksamhet, i 

utbyte mot ekonomiska bidrag. Verksamheten bedrivs därmed i enlighet med olika mål relaterat 

till fexempelvis folkhälsa, demokrati, fostran och idealitet. Dessutom existerar organisationer 

inom ett kognitivt område som innebär att värderingar och normer skapar en identitet för 

organisationen inom fältet. Normer  om ledarskap, idrottens värdegrund och uppdrag. Därmed 

finns det en viss spänningsfält och ett antal incentiv för organisationer att skapa sin verksamhet 

utifrån vissa institutionaliserade förhållningssätt. 

Den interna expertisen inom förbunden kan ses som ett community of practice som är väl 

insatta i den idrottsliga sfären med en stor möjlighet att påverka verksamheten. Den idrottsliga 

verksamheten såväl som den generella verksamheten kvalitetssäkras genom den interna 

expertisen. Även här finns en risk för att den idrottsspecifika kunskapen eller annan kunskap 

bara reproduceras istället för att det produceras ny kunskap och därmed vidmakthålla praktiker 

som inte är gynnsamma för utvecklingen av utbildningar eller av tränare (Stoszkowski & Collins, 

2014). Inte sällan baserat på vad denna expertis ser som normativt bra i ett 

utbildningsperspektiv. Det finns därmed en risk för en subjektivitet i valet av vad som förmedlas 

på utbildningar eller vad som styr ett innehåll. Men det är också ett sätt för förbund att styra 

innehållet och formatet på  utbildningarna centralt för att enklare kunna kvalitetssäkra 

utbildningarna.  

En av de största förändringarna inom utbildningssektorn som vissa förbund själva lyfter är 

övergången till webbaserade utbildningar. Detta menar de flesta förbund som gått över till det 

beror på ett ökat krav på tillgänglighet och användbarhet från tränarna själva, både när det 

gäller material och metoder. Att öka delaktigheten i deras egen utbildning och materialet och 

känna en form av ägarskap i sin tränarutbildning kan vara viktigt för tränare. Detta kan härledas 

till en ökad individualiseringsprocess inom samhället. Något som även Piggott (2015) lyfter 

fram som viktigt för att bryta den institutionaliserade synen på utbildning inom idrotten. 

Detta bör dock användas som komplement till de nuvarande utbildningsformerna. Därmed blir 

även utbildingsresurser tillgängliga för alla. Utbildningsformer och sociala praktiker förändras 

och det ses som en viktig del i ett förbunds arbete att hänga med i den kommande utvecklingen 

och därmed, till viss del förändra en institutionell norm om utbildning och inlärningssätt (Leduc 

et al., 2012). Samtidigt är det viktigt att behålla kurstillfället som sådant för att det erbjuder 

utökade tillfällen till informella lärandeprocesser och direkt erfarenhetsutbyte.  

Det är möjligt att format på utbildningar skulle kunna ses som normativa inom idrottssektorn 

dels beroende på vad deras målgrupp är – i största delen ideella ledare med begränsad tid att 

lägga ned. Detta leder till att innehållet på utbildningarna måste prioriteras och göras extremt 
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konkret och att formatet måste anpassas för att tillåta alla att gå utbildningarna. Samtidigt har 

förbunden mycket att förhålla sig till i förhållande till vem som får diktera innehållet på 

utbildningarna. Dessutom är formatet och strukturen i mycket normativ då den bygger på 

progression men också på att de flesta förbund har liknande utbildningsstrukturer och det är 

den strukturen och inlärningssättet som fungerar under vissa förutsättningar. Dessutom finns 

det krav på innehåll från tränare, ofta utan erfarenhet, som gärna vill ha utbildningar som 

hjälper dem i sin verksamhet, rent konkret. Och då kan formellt utformade utbildningar gynna 

inlärning (Mesquita et. al, 2010; Lemyre et. al, 2007) 

Att de olika idrottsliga logikerna befinner sig i ett spänningsfält visar förändringar i det 

innehållsmässiga materialet på utbildningar men även utbildningarnas format och inriktning. 

Under senare år har konflikten mellan de resultatinriktade- och professionaliseringslogiken fått 

en viss överhand inom idrottsrörelsen i motsats till den logik som presenteras som grundnavet i 

idrottsrörelsen, den om idrott för alla (Sjöblom & Fahlén, 2010; Stenling & Fahlén, 2009). 

Denna påverkan på utbildningarna och ledarskapet har kommit flertalet förbund att ändra sina 

utbildningar för att mer förhålla sig till den, från institutionellt håll, dominerande logiken om 

barn- och ungdomsidrotten som normerande. Samtidigt ska påpekas att även idrottsrörelsen 

behandlar idrottens tävlings- och resultatlogik som en naturlig del av idrotten som måste 

kontrasteras mot att idrotten ska vara tillgänglig för alla och baseras på utbildningsnivå och nivå 

på adepterna. 

Ledarskap i förändring 

Idén om idealitet i ledarskap kan ses som normativ och kulturellt och historiskt betingad inom 

idrottsrörelsen. Det är en stark institution som upprätthålls av normativa mönster. Genom detta 

definierar idealiteten mycket av vad som ses som logiskt och legitimt inom idrotten (Sjöblom & 

Fahlén, 2010). Exempelvis att det inte går att ställa krav på ideella ledare eller säga till någon att 

man måste agera på ett visst sätt. Samtidigt så är idrottens logiker, och det spänningfält som 

finns däremellan, en faktor att ta med i dess påverkan på ledarskapet hos tränare. Resultat-, 

tävlings- och professionaliseringslogiken i förhållande till idrott för alla-logiken är någonting 

som ledare och tränare behöver förhålla sig till och har man inte utbildningen så kan det vara 

svårt. Detta spänningsfält påverkar hela idrottsrörelsen och tydliggör både idrottens och 

ledarskapets multipla roller, med betoning på allt ifrån underhållning för att locka intressenter, 

till att fortsätta vara en folkrörelse för att fortsätta erhålla bidrag samtidigt som de normativa 

idealen inom idrottsrörelsen, som fostran och demokrati, fortfarande kan användas för att 

attrahera ideella krafter (Sjöblom & Fahlén, 2010).  

Kopplat till idealiteten är svårigheten att ställa krav på ideella ledare gällande engagemang och 

utbildning (Wiersma & Sherman, 2005). Ofta är det föräldrar som är ideellt engagerade tränare 

och ledare som kanske inte stannar längre än sina barn vill idrotta eller som inte vill ställa upp 

över huvud taget. Detta kan leda till ett minskat engagemang för det ideella ledarskapet som 

vissa idrotter märker mer än andra. Här måste föreningsidrotten stärkas upp från förbundshåll 

och underlätta för dem i arbetet med det ideella ledarskapet. De starka idealen om delaktighet 

och påverkansmöjlighet ger  många förbund en stor möjlighet att attrahera ideella ledare. 

Idealiteten har dock blivit mer och mer ifrågasatt under de senare åren i och med 

professionaliseringen av idrottsrörelsen och det organisationella klimatet är på väg att förändras 

inom idrotten (Sjöblom & Fahlén, 2010; Taylor & Garratt, 2010). Därmed kan 

professionaliseringen sägas förändra det tidigare institutionella tänkandet inom idrottsrörelsen 

och skapa en annan typ av verksamhet. Genom att erbjuda en form av halvprofessionalisering av 

ledarskapet menas att det kan bli en lösning på problemet med att ställa krav på verksamheten, 

det blir viktigare med ett utbyte  mot vad man gör. Enligt Petersons (2005) definition så innebär 

det att organisationsformer rationaliseras och idealiteten börjar förändras och leken övergår till 

allvar. Att prestationslogiken växer allt mer och att detta ställer ökade på organisationella 

förändringar och med det även utbildningsverksamheten inom idrotten visar på början på en 

professionalisering även om inte den ekonomiska aspekten än drabbat ledarskapet full ut. 
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Professionalisering ställer lite mer subtila krav på ledarskapet som ett ökat prestationsfokus 

inom idrotten. För att motverka detta har de nationella förbunden mer och mer ändrat sina 

utbildningar för att anpassa dem efter ett ledarskap som kan ställas som en motpol mot det 

ökade prestationsfokuset och tävlingslogiken som ett tag varit normerande inom 

idrottsrörelsen.   

Ledarskapet har under senare tid blivit mer ifrågasatt, i form av högre krav från både aktiva och 

föräldrar. Ökade krav på utbildning av tränare, en transparens i utbildningprocessen hos 

förbunden och den kunskap som förmedlas, till följd av en professionaliserings- och 

individualiseringsprocess (Cassidy & Kidman, 2010). Professionaliseringen kan sägas påverka 

utbildningen, om inte direkt, så indirekt. Det är viktigare och viktigare med en utbildning för att 

kunna säkerställa en verksamhet och eftersom idrotten mer och mer förvandlas från lek till 

allvar så ställer det krav på hela rörelsen, från föreningsnivå till förbund, att anpassa eller 

förändra sin verksamhet i enlighet med de krav som ställs från deras medlemmar och deras fält. 

Därmed kan en av grunderna för idrotten, medlemskapet, vara hämmande för det ideella 

ledarskapet. Professionaliseringen kan klarast ses i synen på organisationsformer, och har lite 

direkt, påverkan på utbildningar för tillfället (Dowling, Edwards & Washington, 2014).  

Utbildning ses inom detta förändrade klimat som en konkurrensvara. De ökade kraven på 

ideella verksamheter från föräldrar och barn, som får ses som ett tecken på en 

individualiseringsprocess i samhället, gör att det ställs andra krav på verksamheter att ha 

exempelvis utbildade tränare. Genom  att ställa dessa krav menar man att möjligheten att bättre 

tilgodose indivdens behov finns.  Som individ idag är man van vid att få välja på ett annat sätt än 

tidigare och att därmed fritt kunna välja vad man själv vill utan att behöva ta hänsyn till 

kulturella eller sociala bakgrunder (Ziehe, 1986). Ledarens kunskap kan därmed bli en 

konkurrensresurs för föreningar för att attrahera medlemmar. Samtidigt som en god 

tränarutbildning kan skapa goda möjlighter för ett förbund att få medlemmar att stanna inom 

idrotten och därmed växa som idrott. Utbildning av tränare och dess innehåll blir därmed 

ytterligare ett sätt för, framförallt mindre förbund, att få sin verksamhet att växa och på sikt 

överleva. 

Utbildning av ledare ses som ett sätt att överleva som idrott eftersom det kvalitetssäkrar en 

verksamhet och gör att man i ett prestationsinriktat samhälle kan komma att få fortsätta sin 

verksamhet. Samtidigt kan detta också skapa utmaningar för ledarskapet. Ledarens kunskap 

kan därmed blir en konkurrensresurs för föreningar för att attrahera medlemmar. Dessutom 

leder individualiseringen till ändrade strukturella former på utbildningar inom idrotten, i form 

av nya utbildningar och utbildningar på internet med en ökad tillgänglighet som följd (Piggott, 

2015). Detta i kontrast till de traditionella utbildningsformerna som är beprövade. En utmaning 

med detta nya sätt att lära är att tillgodose de mänskliga erfarenhetsutbytena och möjligheten 

till reflektion hos tränare framför en datorskärm. Nätbaserad utbildning bör ses som ett 

komplement till traditionell utbildning eftersom det tillgodoser vissa faktorer som inte 

traditionellt utformad utbildning gör. Samtidigt så är det omvända förhållandet också sant. 

De ökade kraven innebär också att verksamheten och ledarskapet ifrågasätts och förändras. Att 

man som idrott befinner sig på en marknad indikerar professionalisering av idrotten och att en 

ökad individualiseringsprocess, som möjliggör reflektion kring sin egen personlighet i 

förhållande till ett ledarskap och en ledare, möjliggör ett större ifrågasättande av tidigare 

självklart normativa kulturellt formade föreställningar om ledare och ledarskap (Hustinx, 2010). 

Passar inte ledarskapet med ens egen definierade identitet så kan man välja att avbryta det 

engagemanget, både som spelare och som ledare. Dessa ökade krav har också lett till en 

förändring i själva ledarskapet. 

Ytterligare ett tecken på en individualiseringsprocess är beskrivningen av yngre generationer 

som några som mer vill äga och kunna ifrågasätta och problematisera upplevelser som är viktiga 

för individerna. Ytterligare en förändring som blivit med individualiseringen av samhället är att 

tränare och ledare förändrats. Kunskap har blivit mer tillgänglig och möjligheterna till reflektion 
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baserat på kunskap har ökat. Därmed kan individualisering leda till en förändring i det 

institutionella tänkandet och leda till att de organisatoriska fälten anpassas och nya riktlinjer 

och normer skapas. Detta kan kopplas till att man som individ vill känna en form kontroll över 

sin egen identitet och kontext. (Hustinx, 2010)  Man vill kunna definiera sig som annat än bara 

idrottare men även ändra vad som ligger i definitionen idrottare. Här kan utbildningar ha en roll 

i att tillgodose behov men även att anpassa sig till vad som krävs av samhället. 

Samtidigt, som ett ytterligare tecken på en professionalisering, så lyfts idrottsvetenskapen och 

den ökade akademiseringen i samhället fram som ytterligare en trend som förbunden måste 

förhålla sig till. Ett generationsskifte som kan komma att påverka även ledarskapet inom 

idrotten, då dessa individer kommer in med nya idéer, inte sällan påverkade av 

indiviualiserings- och professionaliseringsprocesser. Detta kan också komma att förändra vissa 

institutionellt betingade normer och kulturella praktiker inom idrottsrörelsen, på gott och ont.  

Tränarskapet och dess definition som smalt och idrottsspecifikt och ledarskapet som något 

övergripande alternativt en del av tränarskapet är något som tjänar på att diskuteras. Att se 

tränare som besittande flertalet kompetenser, inte bara idrottsspecifika, är inte att tillgodose 

idrottsrörelsens komplexitet. Idrottsrörelsens uppdrag, i alla fall i Sverige, är att fostra och 

utveckla individer som idrottare men även fysiskt, socialt, psykiskt och kulturellt. Och inte då 

som att bara göda inneboende prestations- och resultatlogiker. Idrott är till för alla och därmed 

behövs både inter- och intrapersonella kompetenser, såväl som idrottslig och pedagogisk 

kunskap (Côte & Gilbert, 2009). Det handlar om att utbilda och utveckla människor. Det blir 

viktigt att som tränare se bortom idrottens olika tävlingslogiker och därigenom eventuellt ändra 

eller förstärka bilden av tränare som något mer än bara ansvarig för det idrottsliga. En tränare 

har därmed mer och mer fått rollen som en utbildare eller lärare än bara en specifikt inriktad 

tränare (Bergmann Drewe, 2000).  

Ledarskapet är dessutom en process som involverar social påverkan i relation till någon annan 

som sker i en kontext (Vella et al., 2010). Ledarskap är inte en statisk kompetens utan något 

som förändras utefter miljö och personlig utveckling. Samtidigt som kulturellt betingade synsätt 

kan göra skillnad på ledare och tränare, även om inte förbundet definierar det som detta.  

De flesta förbund nämner att de inte har någon tydlig och explicit definition av ledarskap som 

de kommunicerar. Dock så finns det riktlinjer. Detta i enlighet med att det kan vara svårt att 

definiera ett ledarskap utan att vara subjektiv eller utan att placera vissa begränsningar på 

tränare och ledare att agera på ett visst sätt. Det är dessutom svårt att definiera ett ledarskap 

som skulle kunna vara giltigt i alla typer av situationer. 

Värdegrunderna baseras på vad som är normativt riktigt eller vad som överliggande organ 

statuerar i sina policydokument. För ledarskap gäller att se den aktiva som en individ och att 

förstå samspelet mellan dig som ledare och den aktive, att utveckla och arbeta med de inter- och 

intrapersonella förmågorna för att skapa bra idrottsmiljöer för ungdomar (Camiré, Forneris, 

Trudel & Bernard, 2011). Det är hur man kan bemöta alla, se allas behov och vara flexibla som 

blir viktigt i ett ledarskap. Framförallt då kraven på ledare ökar med professionaliseringen av 

idrotten och individualiseringen av samhället. Ett utvecklat ledarskap kan då underlätta för 

idrotten att behålla så många som möjligt så länge som möjligt och skapa ett livslångt intresse.  

Idrotten är mer konkurrensutsatt i dagens samhälle och dess organisation kan behöva förändras 

för att möta nya utmaningar. Ett par informanter menar att det handlar om att ge spelarna mer 

ansvar i sin egen utveckling och att tränarens roll är att hjälpa till att få fram dem genom att ge 

spelare inflytande över sitt eget idrottande. Det centrala i ett ledarskap är att verksamheten och 

ledarskapet ska ske med ett barnperspektiv och att man ska kunna bemöta alla barn och 

ungdomar utefter förutsättningar, behov och önskemål. Detta är något som blivit mer viktigt när 

man pratar om ledarskap, kombinerat med en ledarfilosofi, som man hela tiden kan reflektera 

mot och och ifrågasätta sitt ledarskap (Trudel & Gilbert, 2001). 
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Samtidigt så är denna värdegrund ofta baserad på något som, i det här fallet hela 

idrottsrörelsen, ser som viktigt och därmed ofta normerande. Nämligen idrott för alla och 

idrottens betydelse för barns utveckling på flera plan i kontrast till en idrottslig ståndpunkt till 

tävlan. Genom att som förbund lyckas samordna sina policydokument och den verksamhet man 

bedriver utefter ett utvecklingsperspektiv hos barn gynnas tränarskapet och den idrottsliga 

miljön och kommer att förändras (Fraser-Thomas, Côtè & Deakin, 2005).   

Det finns dock en viss problematik med policydokument och värdegrunder. Ibland skrivs de för 

att det är vad som förväntas av ett förbund som aktiv inom ett visst fält. Genom att skriva på ett 

visst sätt uppnår man en legitimitet gentemot fältet och kan få ta del av förmåner som det 

innebär utan att egentligen efterleva det som sägs, på all nivåer av idrotten (Stenling & Fahlén, 

2009).   

Utbildning får ses som en viktig del i att hjälpa en ny tränare in i en idrott och som en stark 

socialiseringsagent in i ett fält. Genom att utbilda sig får en tränare en inblick i vad, varför och 

hur man gör saker inom en viss idrott och inom idrottsrörelsen.  

Avslutande kommentar 

Ett skifte i innehåll på utbildningar åt att betona ledarskapet mer och ett ökat fokus på 

utbildningars betydelse kan sägas prägla idrotten idag. Många förbund säger att de nyligen 

förändrat sin utbildningstruktur eller håller på att förändra den. Det har blivit mer inriktat och 

baserat på individens önskemål och behov kring utbildning, detta för att både stimulera till 

utbildning men även för att svara mot den individualiseringsprocess som präglar samhället och 

de förändrade krav som detta ställer på förbunden. Detta ökade fokus på utbildning och 

ledarskap kan härledas till ett ökat fokus på vad som kan tolkas som en reaktion på det ökade 

prestationsfokuset och professionaliseringen inom idrotten men även som ett sätt att förändra 

idrottsrörelsen tillbaka till dess grunder och dess ursprungliga uppgift: Som en arena för fostran 

och utveckling av barn, ungdomar och vuxna i olika roller, med ett helhetstänk på människan i 

en idrottslig kontext.  

Här spelar ledarskapet en viktig roll som en motverkan till prestationsfokuset och betoningen av 

mjuka värden och att idrott alltid ska utgå från barn och ungdomars behov och ske i en trygg 

miljö. Den kunskap, både idrottsspecifik och ledarskapsmässig, som förmedlas inom 

utbildningar är både institutionellt präglad från exempelvis Riksidrottsförbundet och andra 

organ inom rörelsen men även av förbunden själva. Därmed har många intressenter en inverkan 

på vad som kan ses som legitimt att förmedla inom idrotten som rörelse och som leder till 

belöningar. Samtidigt måste förbunden förhålla sig till idrottens tävlingslogik på 

utbildningarna, i en professionaliserad och individualiserad kontext. Tränarutbildningar 

kommer alltid att vara utsatta för spänningar och påverkan från olika institutioner med olika 

syften och mål med idrotten och logiker som är inneboende inom idrotten och därmed i högsta 

grad normativa.  

Tränarens roller blir därmed flera och mer krävande, kompetens och färdighetsmässigt. Man är 

inte bara en tränare utan även en utbildare i annat än bara idrott. Samtidigt är kontexten för 

ledarskap kulturellt, traditionellt och normativt betingad. Kulturellt och traditionellt av den 

specifika idrotten och normativt av idrottsrörelsen som helhet. Det ökade fokuset på ledarskap 

under utbildningar får ses som ett försök att förändra och utveckla synen på ledarskap inom 

samtliga idrotter, med en bas i vad som är unikt för idrotten. Om man ska förändra eller 

anpassa en viss syn så är det viktigt att man utvecklar ett gemensamt språk och inriktning för 

rörelsen och att den sedan implementeras på samtliga nivåer. Där är utbildningen en viktig del, 

samtidigt är det viktigt vad som kommuniceras från högre organ och hur det implementeras och 

diskuteras kring vissa frågor om förändring ska komma till stånd. Att kunna bryta mönster och 

förändra en kultur blir härmed centralt. Att exempelvis se på tävling på ett annat sätt, att 

fokusera på utveckling eller liknande. Allt för att den miljö som alla aktiva inom idrottsrörelsen 

socialiseras in i skall vara så positiv som möjligt. 



49 

 

Utbildning är som nämnts en viktig del i att hjälpa tränare utvecklas, både enskilt och i samband 

med andra. Samtidigt så är idrotten ett organisatoriskt fält med många utmaningar att ta 

ställning till och många faktorer som påverkar den. Utbildning är en del i att hantera dessa 

utmaningar och faktorer men är inte svaret på allt. Det krävs även organisatoriska och 

strukturella förändringar inom idrottsrörelsen och en gemensam syn och att vissa logiker inom 

idrotten inte längre blir för styrande för att skapa ett gynnsamt klimat. Att problematisera vissa 

frågor och påverka den nya generation idrottare som kommer, att ifrågasätta vissa idrottsliga 

strukturer är en av utbildningens bidrag i förändringsprocessen.  

Som tränare utsätts du för många olika krav och dolda faktorer som påverkar din fostran och 

socialistion in i idrotten. Idrotten styrs av olika intressen och uppdrag som står i kontrast eller 

samspelar med varandra för att prägla dig som individ men även din omgivning. Utbildning är 

ett sätt att lära sig hantera allt detta.   

Metoddiskussion 

Det är svårt att generalisera de resultat som studien gav, även om det upplevdes vara små 

skillnader mellan de flesta idrotterna. Denna brist på skillnader kan eventuellt härledas till att 

de tillhör samma organisatoriska fält och har liknande strukturer i utbildningarna. Innehållet är 

också relativt lika och inlärningsformen. Möjligt är att de något mindre förbunden inte riktigt 

har de resurser som större förbund har att lägga på utbildning eller att de mindre förbunden 

inte har möjlighet att anordna eller förändra, på grund av mindre personella resurser, den 

mängden utbildning som de större har. De utmaningar som finns med utbildning är dock 

desamma oberoende av förbund. Ett av förbunden har en helt professionaliserad 

tränarverksamhet men upplever fortfarande samma utmaningar som de andra förbunden. 

Det som gör det svårt att generalisera är att antalet informanter är lågt och att de är tagna från 

en grupp och att urvalet inte är slumpmässigt gjort. Generalisering av resultatet är dock inte 

målet med denna studie utan målet är att beskriva utbildningar hos olika nationella förbund. 

Resultatet ger en bild av det som informanterna har tagit upp och det är deras åsikter som har 

återgetts i rapporten, åsikter som inte till hundra procent kan garanteras ståf för förbunden, 

utan till viss del kan vara färgade av individen själv. Dock så talar informanterna oftast ur ett 

förbundsperspektiv. 

Det går även att diskutera det faktum att författaren till rapporten har egen erfarenhet av 

utbildningar, både som deltagare och som instruktör. Dock så är den erfarenheten inte från 

något av de i studien inblandade förbunden. Trots detta så kan en viss förförståelse för 

problematiken och en viss synvinkel på probemet ha påverkat processen till en viss gräns.   

Det faktum att det inte finns så mycket studier inom detta ämne, inte heller studier på detta 

gjorda i Sverige eller på tränare som inte är elittränare eller avlönade, gjorde inhämtningen av 

material att basera frågorna till intervjuguiden på problematisk. Detta gjorde 

frågeformuleringen problematisk vilket ledde till att vissa frågor gav vaga eller upprepade svar.  

Dessutom påverkade den mänskliga faktorn i form av en ibland luddig frågeformulering från 

författarens sida vilket kan ha skapat en viss missuppfattning. Detta kan ha påverkat 

reliabiliteten i frågorna, det fanns dock en möjlighet till att förtydliga. Intervjuer som metod 

passade dock relativt bra för den här typen av uppgifter, då det är uppfattningar från individer 

som är det som ska samlas in.  

Dessutom kompletterades intervjuuppgifterna av en enkel dokumentanalys, av dokument från 

förbundens hemsidor, och genomgång för att skapa en viss förståelse för utbildningarnas 

struktur. Denna försvårades dock av att dokumenten ser olika ut och innehåller olika mycket 

information beroende på förbund och syfte med dokumentet. Vissa förbund höll på att arbeta 

fram liknande dokument så de innehöll olika mycket information. Därför togs information fram 
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baserat på fyra teman som de flesta dokument innehöll. Detta kan ha påverkat 

dokumentanalysens värde som trianguleringsverktyg.  

Det hade dessutom kunnat vara intressant, om tid och möjlighet hade funnits, att genomföra 

observationer av tränarutbildningar för att kunna se utförandet i praktiken. 

Studien presenterar dock en bild av hur utbildningar kan se ut och läggas upp innehållsmässigt 

hos olika förbund inom den svenska idrottsrörelsen som har sina egna förutsättningar och 

utmaningar. Det är något som, mig veterligen, inte gjorts på det här sättet förut och att det 

därmed har gett en viss inblick i hur det kan se ut, utan att ha gått på djupet inom 

utbildningarna eller att presentera eventuella likheter och skillnader. Dessutom speglar de 

ändrade inriktningar på utbildningarna och det ledarskapsfokus som uppkommit som svar på 

olika utmaningar som idrottsrörelsens ställs inför. Genom att genomföra både intervjuer och 

dokumentanalys kan förståelsen för vissa organisationsformer ha ökat. 

Förslag på vidare forskning 

Det hade varit intressant att se hur allt detta fungerar i praktiken, på utbildningarna. Detta 

genom att prata med instruktörer eller deltagare på utbildningar för att få en bredare bild av 

utbildningarna som helhet. Det blir lätt en bild av hur det ska vara när man pratar med 

utbildningssamordnare, inte hur det faktiskt genomförs i praktiken. Förhoppningsvis finns det 

en samstämmighet mellan de olika nivåerna. 

Det skulle även vara roligt att göra nedslag i olika förbund för att mer detaljerat studera 

processen att skapa en utbildning och hur ledarskapet har förändrats inom just den specifika 

idrotten. 

En annan intressant vinkel vore att titta ännu mer på hur tränare upplever idrottsrörelsens 

uppdrag i förhållande till det som förmedlas på en utbildning och hur de förhåller sig till det i 

sitt eget ledarskap i en viss kontext. Hur överföringen av kunskap från en utbildning faktiskt 

omsätts i praktiken. Eller hur tränare upplever effekten av olika faktorer, såsom 

prestationsfokus, tävlingsfokus eller idrott-för-alla, i förhållande till sin egen förening eller 

verksamhet.  
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Appendix 1: Informationsbrev  

Hej, 

Mitt namn är Patrik Bengtsson och jag läser Masterprogrammet i Ledarskap och organisation 

på Umeå universitet. Jag håller nu på att skriva min magisteruppsats inom ämnet pedagogik. 

Jag har valt att studera nationella specialidrottsförbunds utbildningar, specifikt de 

grundläggande utbildningarna, och utbildningens syfte, innehåll, omfattning och upplägg. 

Jag kontaktar dig som utbildningsansvarig på ett idrottsförbund för att fråga om du skulle 

kunna tänka dig att delta i denna studie, via en intervju.  

 

Intervjun beräknas ta ungefär 45 minuter och du kommer att vara helt anonym i den 

efterföljande uppsatsen. Även ditt förbund kommer att anonymiseras om det så önskas. I 

intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det 

innebär att deltagandet är helt frivilligt och att du närsomhelst kan avbryta intervjun och 

därmed ditt deltagande.  Om du väljer att delta kommer informationen att behandlas 

konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas i forskningssyfte.  

Intervjun kommer att ske på en plats och tid som du väljer alternativt via telefon. 

Intervjun kommer att spelas in, med ert godkännande, och inspelningen kommer att användas 

för att underlätta transkriberingen och sparas en kort tid efteråt. Du kommer även att få 

transkriberingen skickad till dig för genomläsning.  

Informationen kommer enbart att användas för författandet av en uppsats och kommer enbart 

att hanteras av författaren.  

Om du har några frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig eller min handledare för 

mer information.  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar,  

Patrik Bengtsson  

  

Handledare: Limin Gu 
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Appendix 2: Intervjuguide  

Intervjuguide: 

Bakgrundsfrågor: 

- Vilken är din position inom förbundet? Hur många jobbar med utbildning inom 

förbundet? 

- Vad innebär den positionen? 

- Utbildning? 

- Hur ser er utbildningsverksamhet ut? (Omfattning, tidsmässigt, progression, 

antal utbildningar etc.) 

- Egna erfarenheter av utbildningar inom förbundet? (som instruktör, deltagare 

etc.) 

Utformande av utbildningar: 

- Hur går processen till när ni skapar/förändrar en utbildning?  

- Vad baseras utbildningarna på? 

- Vad bestämmer/påverkar innehållet i en utbildning? 

- Vad är viktigt för er som förbund i en utbildning? 

- Har utbildningarna förändrats under de senaste åren? Vad har förändrats? Varför 

har det förändrats? 

- Vilka utmaningar finns med tränarutbildningar? 

- Hur arbetar ni gentemot SISU? 

- Krävs det förkunskaper för utbildningarna? 

Syn på ledarskap: 

- Hur ser ni på ledarskap? Vilken typ av ledarskap förmedlas på era utbildningar?  

- Hur ser du på begreppen ledarskap och tränarskap? 

- (Är det skillnad på ledarskap och tränarskap inom lagidrotter och individuella 

idrotter?) 

- Har synen på tränare/ledare förändrats under de senaste 10 åren? Vad beror det 

på? 

- Ställs krav på ideella ledare? I så fall vilka? 

- Hur diskuteras ledarskap inom utbildningarna? 

- Diskuteras idrottsliga problemområden och hur de kan lösas på utbildningarna? 

Säkerställa kunskap/Inlärning: 

- Går det att examinera och säkerställa ledarskap? 

- Görs någon uppföljning efter avslutad utbildning? På kunskap/ledarskap? 

- Vad säkerställer en tränarlicens hos er? Varför har ni tränarlicenser? Status? 

- Hur förmedlas innehållet på utbildningarna?  

- Hur säkerställer ni kunskapen hos deltagarna? Hos instruktörerna? 

- Hur ser upplägget ut kring eventuella hemuppgifter? Vilka typer av 

hemuppgifter? Praktiska inslag? 
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Innehåll: 

- Vad är syftet med era utbildningar? 

- Vad är målet med era utbildningar? På vad ligger tyngdpunkten, 

innehållsmässigt, i era utbildningar?  

- Hur ser ni på ett eventuellt glapp mellan teori och praktik? Går det att 

överbrygga det? Hur?  

- Nivåanpassning av utbildningar? Möjlighet att ”passera” utbildningar vid 

tidigare erfarenhet? 
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