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Abstrakt 

Ideellt engagerade vuxna, i egenskap av föräldrar och tränare är avgörande för att det ska finnas 

många olika idrotter för barn att utöva. Tidigare forskning har dock visat att mindre kompetenta 

idrottsledare kan ha en negativ påverkan på barn och ungdomars utveckling, å andra sidan har 

forskning även visat att barn och ungdomar får en mer positiv erfarenhet av idrott när de har en 

idrottsledare som deltagit på en ledarskapsutbildning som är inriktad på att främja positiv barn- 

och ungdomsutveckling. Syftet med studien var att undersöka idrottsledarens syn på ledarskap 

före och efter genomgången ledarskapsutbildning. Fyra ideella idrottsledare i åldrarna 27–51 år 

och med 1–12 års ledarskapserfarenhet rekryterades, två män och två kvinnor. Alla idrottsledare 

var aktiva inom olika idrotter (simning, fotboll, skytte och motocross) och hade varierade 

erfarenhet av att vara idrottsledare. Idrottsledarna deltog vid två intervjutillfällen, första 

intervjutillfället var innan de deltagit på ledarskapsutbildning och andra intervjutillfället var fem 

veckor efter utförd ledarskapsutbildning. En innehållsanalys utfördes för att analysera resultatet. 

Resultatet från studien visade att alla idrottsledare som deltog i studien utvecklade sin syn på sitt 

ledarskap efter att de genomgått ledarskapsutbildningen. På vilket sätt respondenterna ledarskap 

utvecklats i samband med att de utfört ledarskapsutbildningen skiljde sig mellan respondenterna. 

Studien visade att tre av respondenterna hade börjat involvera barnen i bestämmandeprocessen 

över träningen. Ledarskapsutbildningen Plattformen är ett bra tillfälle för barn- och 

ungdomsledare att utvecklat sitt ledarskap, och få kunskap kring hur viktigt det är att främja en 

positiv utveckling hos barnen och ungdomarna.  

 

Nyckelord: barnidrott, tränare, ungdomsidrott, utbildning. 

  



 
 

Abstract 
Ideally working adults, like parents and coaches are crucial for existent of many different sports 

activities for children to exercise. Previous research has shown that bad coaches can have a 

negative impact on the development of children and youth, On the other hand research has shown 

that children and youth get a more positive experience of sport when they have coaches who have 

participated in leadership education focused on promoting positive child and youth development. 

The purpose of the study was to investigate the coaches’ view of leadership before and after 

attended leadership education. Four non-profit coaches were recruited, two men and two women. 

All coaches were active in various sports (swimming, football, shooting and motocross) and had 

varied experience of being a coach. The coaches participated at two interviews, the first interview 

was before they participated at the leadership education and the second interview was five weeks 

after the leadership education. A content analysis was performed to analyse the result. The result 

of the study showed that all coaches who participated in the study developed their leadership after 

they completed the leadership education. How the coaches’ leadership developed in connection to 

the leadership education differed between the coaches. The study showed that three of the 

coaches had begun to involve the children in the decision-making process over the training. 

Coaching education Plattformen is a good opportunity for children and youth coaches to develop 

their leadership, and gain knowledge about the importance of promoting positive development 

among children and youth.  

Key words: children’s sports, coaches, education, youth sport 
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Introduktion 

Just nu pågår en tillväxt av tränarutbildningar inom idrottsrörelsen, och nationella 

idrottsorganisationer i ett flertal länder har utvecklat en utvecklingsstege för tränare som omfattar 

olika ämnen. Avsikten med dessa utvecklingssteg är ofta att förbättra idrottsledarens kunskap och 

att säkerställa ledarskapets etik och säkerhet (Evans, McGuckin, Gainforth, Bruner & Cóté, 

2015). 

 

Ideellt engagerade vuxna, i egenskap av föräldrar och tränare är avgörande för att det ska finnas 

många olika idrotter för barn att utöva. Utan dessa individers bidrag skulle det troligen bara 

finnas ett fåtal idrotter för barn att utöva, då dessa människor bidrar med pengar, tid, 

transportering och uppbyggnad av idrottsföreningar (Wiersma & Sherman, 2005). 

 

Inom idrottslitteraturen råder en allmän enighet att de viktigaste aspekterna i barn- och 

ungdomsidrott är att fokusera på glädje och njutning (Siedentop, 2002). Det finns även en bred 

enighet att målsättningen med barn- och ungdomsidrott är att skapa givande upplevelser för de 

aktiva, för att skapa ett livslångt intresse för idrotten (Kirk, 2005; Cóté & Fraser-Thomas, 2007). 

Det är allmänt vedertaget att redan från tidig ålder utgör deltagande i idrott och andra fysiska 

aktiviteter grunden för ett livslångt engagemang i hälsosamma idrottsaktiviteter (Bailey, Armour, 

Kirk, Jess, Pickup & Sandford, 2009; Keegan, Harwood, Spray & Lavallee, 2009; Kirk, 2005). 

För att uppnå ett livslångt intresse krävs det att sociala miljön inom idrotten återspeglar barnens 

motivation till att delta och att fortsätta vara aktiv inom idrotten (Bailey, Cope & Pearce, 2013).   

Från första gången ett barn kommer i kontakt med en idrott, har tränaren en betydande inverkan 

på barnets erfarenhet av idrotten (Erickson & Cóté, 2016). Barns upplevelser med tränare är inte 

alltid positiv, en dålig tränare kan ha en negativ påverkan på barnets utveckling (Evans et al, 

2015). Det förekommer att barn känner sig överdrivet pressad till att vinna, vilket kan leda till att 

det uppfattar sig själv som dålig och känner sig utsatt i närvaron av lagkamrater. Erfarenheter 

som dessa kan leda till att dessa barn upplever lågt självförtroende och självkänsla (Fraser-

Thomas, Cóté & Deakin, 2005). 
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Forskningen visar att barn får en mer positiv erfarenhet av idrott om deras tränare har gått en  

ledarskapsutbildning som främjar positiv barn- och ungdomsutveckling. Barn vars idrottsledare 

har deltagit på en ledarskapsutbildning inriktad på att förbättra ledares förmåga att ge socialt stöd 

och instruera effektivt upplever en högre självkänsla, glädje, gemenskap med tränare och 

lagkamrater samt en minskad prestationsångest (Smith, Zane, Smoll & Coppel, 1983; Smoll, 

Smith, Barnett & Everett, 1993). Detta är i enlighet med Larson, Hansen & Moneta, (2006) som 

menar att idrottens struktur har en inverkan på barnets utveckling. Dessvärre, trots de positiva 

resultaten som är kopplade till ledarskapsutbildningar saknar många idrottsledare någon formell 

ledarskapsutbildning (Gould, Krane, Giannini & Hodge, 1990). 

 

Idrott har identifierats som en lämplig aktivitet för att främja positiv ungdomsutveckling  

då en lämplig miljö skapas för de aktiva, där kompetenser främjas på ett avsiktligt och 

systematiskt sätt (Fraser-Thomas et al, 2005). Idrott idag förväntas vara en aktivitet där unga 

människor ska lära sig kompetenser som bidrar till en positiv ungdomsutveckling 

(Forneris,Camire & Trudel, 2012). I syftet att effektivt främja utvecklingen av ungdomar i 

idrottssammanhang, är närvaron av kompetenta och kunniga tränare ytterst viktigt. Då de är en 

viktig komponent i att skapa ett framgångsrikt idrottsprogram, då de innehar ett stort inflytande 

på de aktiva barnen och ungdomarna (Lyle & Cushion, 2010). 

 

Forskning visar på att det finns i huvudsak två typer av ungdomstränare, den ena typen involverar 

specifika strategier i sina träningsplaner för att underlätta en positiv utveckling av de aktiva. Den 

andra typen kämpar med hur de ska främja utvecklingen av sina idrottare. Dessa variationer kan 

till stor del tillskrivas det faktumet att vara tränare är en komplex aktivitet och att tränare har 

olika nivåer av erfarenhet och utbildning (Camire, Trudel & Forneris, 2014). Till exempel, 

Gould, Collins, Lauer & Chung, (2007) genomförde en studie med fotbollstränare på 

gymnasieskolor som var erkända för sitt arbete med ungdomar. Vad som kännetecknade dessa 

tränare var att det var högutbildade (kandidat- och magisterexamen), mycket erfarna (genomsnitt 

31 års erfarenhet) och att de hade genomtänkta och uttalade strategier för att främja sina 

idrottares utveckling. Dessa strategier var bland annat individualiserad feedback, bygga relationer 

med sina idrottare, involvera idrottarna i att sätta mål och att betona sambandet mellan fotboll 

och livet. Camiré et al, (2014) refererar till Collins, Gould, Lauer & Chung, (2009) som även dem 
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utfört en studie på ovan nämnda fotbollstränare på gymnasieskolor som undersökte dessa tränares 

filosofiska övertygelser och resultatet från studien visade att dessa tränare prioriterade den 

fysiska, psykiska och sociala utvecklingen av deras idrottare. Däremot finns det exempel som 

påvisar att inte alla ungdomstränare har väletablerade filosofier och en genomtänkt strategi 

(Camiré et al, 2014). McCallister, Blinde, & Weiss (2000) studie visade hur ungdomstränare 

inom baseboll och softboll kände till vikten av att utveckla ungdomar genom att delta i idrott, 

men de kämpade med hur de i praktiken skulle utveckla ungdomarna med hjälp av idrott. 

Författarna diskuterade att den personliga demografi av dessa tränare var en viktig faktor att ta 

hänsyn till när resultatet förklaras. Tränarna i deras studie var ideella tränare, saknade någon form 

av tränarutbildning och påbörjade sin tränarkarriär för att träna sina egna barns lag, på grund av 

bristen på tränare. Ytterligare visade deras resultat att många av tränarna antog att vara 

idrottsledare på ungdomsnivå kräver lite kunskap eller utbildning, några trodde även att den 

positiva utvecklingen skedde automatiskt bara genom att barnen deltog i en idrott (McCallister et 

al, 2000).  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka idrottsledarens syn på ledarskap före och efter 

genomgången ledarskapsutbildning.  

Frågeställningar 

1. Utvecklades idrottsledarens syn på vad som är deras viktigaste uppgift som idrottsledare 

efter genomförd utbildningen?  

2. Utvecklades idrottsledarens arbetssätt efter att de utfört ledarskapsutbildningen? 

  



4 
 

Metod 

Studiedesign 

Studien är uppbyggd som en kvalitativ studie, för att få djupare förståelse om barn- och 

ungdomsledares individuella ledarskapsfilosofi och hur deras praktiska ledarskap påverkas av en 

ledarskapsutbildning. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer för att ge 

respondenterna möjligheten att utveckla sina tankar och idéer utifrån intervjuguiden.  

Respondenter 

Fyra ideella barn- och ungdomsledare (2 män, 2 kvinnor) rekryterades från idrottsföreningar i 

Jämtland-Härjedalens län. Respondenterna var aktiva som idrottsledare inom olika idrotter; 

simning, fotboll, skytte och motocross. Respondenternas ålder var mellan 27 - 51 år (27, 38, 40 

och 51 år) och hade 1 – 12 års erfarenhet av att vara idrottsledare (1, 3, 4 och 12 år). Ingen av 

respondenterna hade tidigare deltagit på en ledarskapsutbildning med inriktning på barn- och 

ungdomsidrott. 

 

Procedur 

Respondenterna rekryterades genom kontakt med en representant för SISU Idrottsutbildarna 

Jämtland-Härjedalen som ansvarade för ledarskapsutbildningen Plattformen. Representanten från 

SISU Idrottsutbildarna överlämnade en deltagarlista för utbildningen Plattformen med 

telefonnummer och mailadress. Ett mail med information om studien samt förfrågan om frivilligt 

deltagande skickades till samtliga deltagare på utbildningen som var över 18 år. Endast en 

respondent tackade jag till frivilligt deltagande på denna förfrågan. Därefter kompletterades 

rekryteringsprocessen med telefonsamtal till deltagare som inte svarat på mailförfrågan. 

Respondenterna som visat intresse erhöll information om studien, vad som förväntades av deras 

deltagande och att de får avbryta sitt deltagande när som helst utan att ange någon specifik 

anledning samt att all information skulle behandlas konfidentiellt, därefter godkände de sitt 

deltagande i studien. Två intervjuer utfördes med varje respondent, första intervjun genomfördes 

före utbildning och den andra intervjun utfördes fem veckor efter utbildningstillfället. Alla 

intervjuer genomfördes personligen av författaren och spelades in, efter att respondenten givit sitt 

godkännande. 



5 
 

Intervjuguide 

En semistrukturerad intervjuguide användes för att genomföra intervjuerna (bilaga 1). Denna 

strategi används för att säkerställa att alla intervjuer med respondenter utgick från samma 

grundläggande frågor samt att de viktigaste frågorna för studien diskuterades tillräckligt 

detaljerat. Intervjuguiden bestod av tre delar: (a) demografisk information, (b) ledarskapsfilosofi, 

och (c) praktiskt ledarskap. Första delen av intervjun bestod av frågor med syfte att samla 

information om respondenterna exempelvis ålder och erfarenhet. Den andra och tredje delen 

bestod av frågor med syfte att få en förståelse för respondenternas tränarfilosofi och vilka 

strategier de implementerade för göra träningarna givande. Intervjuerna varade i genomsnitt 14 

minuter. Intervjuprocessen var flexibel och följdfrågor ställdes frekvent för att låta respondenter 

förtydliga och förklara sina idéer på ett mer detaljerat sätt. 

Utbildningen - Plattformen 

Plattformen är utvecklad av SISU Idrottsutbildarna och är idrottens basutbildning med fokus på 

tränare och ledare för barn och ungdomar mellan sju och femton år, utbildningen kräver inga 

förkunskaper (Bilaga 2). Utbildningen Plattformen omfattar 15–20 timmar och är uppbyggd av 

fyra block: (a) barnet i centrum, (b) barn och ungdomars utveckling, (c) ditt ledarskap, (d) och 

pedagogik i praktiken. Syftet med första blocket är att ge deltagarna en förståelse för hur svensk 

barn- och ungdomsidrott ska bedrivas. Andra blocket handlar om att öka deltagarnas kunskap om 

barns psykiska såväl som fysiska utveckling samt ge förståelse för begreppen kronologisk och 

biologisk ålder. Tredje blocket handlar om att ge deltagarna möjlighet att förstå att vi lär på olika 

sätt och att variation av pedagogiska metoder är bäst för att stimulera lärandet. Ytterligare syfte 

med blocket är att inspirerar till lekfull träning och att deltagarna ska börja reflektera över 

övningarna de använder. Fjärde blockets syfte är att ge deltagarna förståelse om hur värderingar 

påverkar vårt ledarskap och hur deras ledarskap i sin tur påverkar individens utveckling och 

gruppens sammanhållning. SISU Idrottsutbildarnas mål med Plattformen är att få barn- och 

ungdomsledare att bli extra bra på att leda och träna barn, för att barnen ska få en positiv 

upplevelse av och gilla att idrotta. Detta för att långsiktigt få fler ledare och barn att stanna kvar 

längre och trivas inom idrotten (SISU Idrottsutbildarna, 2016). 
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Dataanalys 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant av författaren. Intervjutexten lästes igenom noggrant 

upprepade gånger för att få en djupare förståelse av innehållet och identifiera preliminära teman.  

I den här studien, utfördes innehållsanalysen enligt riktlinjer från Graneheim & Lundman (2004) 

innehållet i transkriptet bearbetades enligt följande: (a) Transkriptet kortades ned till 

meningsbärande enheter, (b) den viktigaste texten i de meningsbärande enheterna kondenserades, 

(c) utifrån den kondenserade texten skapades koder och teman (se tabell 1). Utifrån 

innehållsanalysen analyserades data med syftet att besvara frågeställningarna. 

 

 

Tabell 1. Exempel som visar tillvägagångsätt för hur innehållsanalyserna av intervjuerna har 

genomförts. 

TEMA: Vilken är viktigaste uppgift som idrottsledare? 

Respondent Meningsbärande enhet Kondensering Kod 

1 (före) ”Den viktigaste uppgiften är ju att se till att 

tjejerna får så bra miljö som möjligt, att utöva 

sin idrott att dom delarna runt omkring 

fungerar. Att ja de faller inte på att vi inte har 

skjutsar som tar oss iväg på matcher eller att 

tränarna inte är på plats när träningarna ska 

utövas” 

Se till att de aktiva får så bra miljö 

som möjligt. Att delarna runt 

omkring träningarna fungerar, att 

tränarna är på plats. 

Miljö. Tränarna. 

1 (efter) ”Min viktigaste uppgift är att se att dom här 

barnen har en meningsfull träning” ”En 

meningsfull träning är att individen ska kunna 

komma dit och känna att dom är delaktiga, att 

dom är med och påverkar sin träning och att 

dom känner glädje och har den känslan att 

dom vill komma tillbaka nästa gång för att det 

är roligt” 

Att barnen har en meningsfull 

träning, att barnen känner att dom är 

delaktiga och har möjlighet att 

påverka sin träning samt att de känner 

glädje. 

 

 

Meningsfull träning. 

Delaktig. Påverkan. 

Roligt 

4 (före) ”Leda och utveckla gruppen och ge dem rätt 

värderingar. Utifrån vad klubben har bestämt” 

 

Att leda och utveckla gruppen samt 

ge dem rätt värderingar. 

Leda. Utveckling. 

Värderingar. 

4 (efter) ”Att låta alla vara med och utvecklas i sin 

egen takt. Nu håller jag på med en individuell 

sport, så det är ju ingen lagidrott utan alla får 

ju, har möjligheten att utvecklas i sin egen takt 

och bli bättre, bli säkrare och känna att man 

har möjligheten att vara med på sina egna 

villkor” 

Se till att alla får vara med och 

utvecklas i sin egen takt. Alla ska få 

möjligheten att utvecklas i sin egen 

takt och att alla får möjligheten att 

vara med på sina egna villkor. 

Utveckling. Egna 

villkor. 
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Resultat 

Resultat är indelat i fem teman, dessa är framtagna ur transkriberingen av intervjuerna för att 

besvara hur respondenternas idrottsledarskap har förändrats efter genomgången utbildning, dessa 

är: 

- Hur är du som idrottsledare? 

- Vad är din viktigaste uppgift som idrottsledare? 

- Hur skapar du en god inlärningsmiljö för dina idrottare? 

- Hur ser du till att dina idrottare har det roligt under träningarna? 

- Hur uppför du dig på ett sätt som är föredömligt inför dina idrottare? 

 

Hur är du som idrottsledare? 

Alla fyra respondenterna utvecklade sin syn på sig själv som idrottsledare efter att de genomfört 

ledarskapsutbildningen. Innan utbildning beskrev respondent tre sig själv som hård och att hon 

separerade på vad som är roligt och vad som är allvar. Till skillnad från respondent tre beskrev 

respondent fyra sig själv som en lugn idrottsledare. 

 

“Hård tror jag, jag tror att jag är väldigt hård när det kommer till tekniken, men jag 

separerar nog väldigt mycket på vad som är roligt och vad som ska vara riktigt, så jag 

kan vara rolig men när det är allvar så är det allvar” - [Respondent 3] 

 

Efter utbildningen beskrev respondent tre att hon nu försöker se alla individer under träningarna 

men nämnde även att hon efter utbildningen har ett utvecklat säkerhetstänk och ser snabbt ifall 

något är på gång att hända. 

 

“Jag tror jag försöker se varje individ, eftersom vi är två ledare oftast så jobbar jag alltid 

med samma person då försöker vi dela upp det, så att man inte missar någon. Oftast ser 

jag nog varje tror jag. För mig är det nog mer det här säkerhetstänket, just att jag ser 

väldigt snabbt ifall något kommer hända och jag ser sådana grejer” - [Respondent 3] 
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Även respondent ett beskrev att hon som idrottsledare försöker att se alla individer i gruppen 

under träningarna efter utförd utbildning. 

 

“Försöker jag också vara att jag ser alla i gruppen, nu har vi inte en jättestor grupp, vi 

har 17 tjejer. Man försöker se alla när man träffar dom som grupp” - [Respondent 1] 

 

Vad är din viktigaste uppgift som idrottsledare? 

Utbildningen utvecklade respondent ett, tre och fyras tankesätt angående vad som är deras 

viktigaste uppgift som idrottsledare. Respondent fyra ansåg att den viktigaste uppgiften som 

idrottsledare innan utbildningen var att leda och utveckla gruppen och ge dem rätt värderingar.  

 

”Leda och utveckla gruppen och ge dem rätt värderingar utifrån vad klubben har 

bestämt. Man ska behandla alla lika, man ska uppträda på korrekt sätt, de är ju kanske 

viktigare än de sportsliga framgångarna” – [Respondent 4] 

 

Till skillnad från respondent fyra ansåg respondent ett att den viktigaste uppgiften var att se till 

att de aktiva hade så bra miljö som möjligt. 

 

”Den viktigaste uppgiften är ju att se till att tjejerna får så bra miljö som möjligt, att 

utöva sin idrott, att dom delarna runt omkring fungerar” – [Respondent 1] 

 

Efter utförd utbildning menade respondent fyra att den viktigaste uppgiften var att låta alla vara 

med och få möjligheten att utvecklas i sin egen takt. 

 

”Att låta alla vara med och utvecklas i sin egen takt. Nu håller jag på med en individuell 

sport så att de är ju ingen lagidrott utan alla får ju, har möjligheten att utvecklas i sin 

egen takt och bli bättre, bli säkrare och känna att man har möjlighet att vara med på sina 

egna villkor” – [Respondent 4] 

 

 

Respondent ett tyckte däremot att den viktigaste uppgiften som idrottsledare efter utförd 

utbildning var att se till att de aktiva får en meningsfull träning. 

 

 ”Min viktigaste uppgift är att se till att dom här barnen har meningsfull träning. En 

meningsfull träning är att individen ska kunna komma dit och känna att dom är delaktiga, 

att dom är med och påverkar sin träning och att dom känner glädje och har den här 

känslan att dom vill komma tillbaka nästa gång för att det är roligt” – [Respondent 1] 
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Hur skapar du en god inlärningsmiljö för dina idrottare? 

Alla respondenter förutom respondent två utvecklade sitt tankesätt kring hur de skapar en god 

inlärningsmiljö för sina idrottare efter utbildningen. Innan utbildningen var respondent tre tydlig 

och ärlig med sina idrottare för att skapa en god inlärningsmiljö. 

 

”Försöker var så tydlig som möjligt, sen så är jag ju väldigt ärlig med dom, eftersom jag 

har med föräldrar att göra så måste jag vara ärliga mot dom med. När det är svårt jag 

tror man försöker så gott man kan”. – [Respondent 3] 

 

Respondent fyra däremot nämnde att de provade använda sig av roliga och utvecklande övningar 

under träningarna. 

 

”Vi försöker hitta på roliga och utvecklande övningar vid varje tillfälle. Vi försöker 

ständigt förbättra oss, gör vi genom så mycket som möjligt vara med på tävlingar och se 

hur andra beter sig” – [Respondent 4] 

 

De tre respondenter som utvecklade sitt tankesätt efter utförd utbildning, började involvera 

idrottarna mer i träningarna, till exempel genom att diskutera träningens innehåll med idrottarna. 

 

”Försöker få med dom i processen att bestämma liksom, det tror jag är viktigt. Även om 

det är att du ger två alternativ, vill dom göra det ena först då kan dom väl få göra det. 

Det är ju roligare för att känna att dom har lite bestämmelse över vad vi ska göra nu” - 

[Respondent 3] 

 

”Försöka diskutera med dom och försöka fråga, ställa frågor som dom ska besvara. Dom 

ska få möjligheten att tänka själv och inte bara att man ska plantera saker” - [Respondent 

1] 

 

”Genom att involvera barnen så mycket som möjligt i träningspasset och ställa 

kontrollfrågor” – [Respondent 4] 
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Hur ser du till att dina idrottare har det roligt under träningarna?  

Alla fyra respondenter utvecklade sitt arbetssätt för att se till att alla deras idrottare har det roligt 

under träningarna efter utförd utbildning. Innan utbildningen konstaterade respondent ett att barn 

brukar uppskatta när man växlar mellan individuella övningar och gruppövningar. 

 

”Det jag ser uppskattas mycket det är ju att man växlar lite grann mellan både att köra 

individuella övningar och gruppövningar, och när man kör gruppövningar också försöka 

ha lite, jamen rotera lite grann inte att alla samma personer är med varandra hela tiden 

när man kör par eller gruppövningar” – [Respondent 1] 

 

Till skillnad från respondent ett ansåg respondent två att det var viktigt att man såg till att barnen 

blev bättre, för att barn tycker det är roligt att utvecklas. 

 

”Jamen hjälper dem att förbättra, att dom ser att de blir bättre, att dom blir bättre de är 

roligt för dom” – [Respondent 2] 

 

Efter utförd utbildning svarade respondent ett att det var viktigt att man är lyhörd och lyssnar på 

barnen ifall det har några önskemål kring träningen och försöker uppfylla önskemålen. 

 

”Ja det är väl, dels att se till att alla barn får vara med ska man då. Sen också när de får 

uppdrag att man kan ju göra det tillsammans. Att man försöker göra det till en grej som 

alla är delaktiga i. Vara med och vara lyhörd och hör ifall det finns önskemål och försöka 

uppfylla dom önskemålen i så fall, kanske en specifik övning” – [Respondent 1] 

 

Respondent två däremot svarade på ungefär samma sätt efter utförd utbildning som innan 

utbildningen förutom att respondenten också nämnde att det är viktigt att man försöker ger 

barnen beröm när det gör något bra. 

 

”Ser man att dom gör fel så rättar man ju till det, då blir de ju bättre och då hoppas jag 

dom tycker det är roligt. Och även, men nu vet jag att jag är dålig på det men man 

försöker berömma om dom gör något bra” – [Respondent 2] 
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Hur uppför du dig på ett sätt som är föredömligt inför dina idrottare? 

Alla fyra respondenter utvecklade syn på hur de agerar för att uppföra sig föredömligt inför sina 

idrottare. Innan utbildningen hade respondent två inte funderat kring hur han uppför sig 

föredömligt inför sina idrottare. 

 

“Det är väl inget jag funderar över, jag är mig själv” - [Respondent 2] 

 

Efter utförd utbildning hade respondent två börjat fundera kring hur man uppför sig föredömligt 

inför sina idrottare. 

 

“Nämen det är väl sportmannamässigt uppträdande eller nu vad man ska säga. Nämen 

nu är det så att det inte kommer en hel flock med nya utan man har. Det är en hög som 

varit där förut också kommer det någon ny och stojas det då liksom säger man det att så 

gör man inte utan man måste också tänka på de andra också, inte stör” - [Respondent 2] 

 

Till skillnad från respondent två hade respondent fyra tankar kring hur han uppför sig på ett sätt 

som är föredömligt inför sina idrottare innan han närvarat på utbildningen. Respondent fyra 

strävade efter att uppföra sig efter klubbens policy och riktlinjer. 

 

“Jag försöker också uppföra mig efter klubbens policy och riktlinjer och på ett korrekt 

sätt naturligtvis. Dels utifrån vad som framgår i klubbens riktlinjer att vi ska göra” - 

[Respondent 4] 

 

Efter att respondent fyra hade utfört utbildning hade hans tankar kring hur man uppför sig 

föredömligt inför sina idrottare förändrats. Respondenten ansåg att det var viktigt att själv vara 

förberedd inför träningen, vara på plats i tid och att försöka se alla individer i gruppen. 

 

“Genom att vara i rätt tid med rätt grejer och rätt plats, försöka se alla inte säga nå 

dumma saker om någon. Nu tror jag inte att vi hinner prata med alla alltid, men vi 

försöker stanna ett så stort antal som vi hinner prata med och tala om vad dom gör bra 

och vad dom behöver träna mer på. Och då får vi försöka se till att de inte alltid blir 

samma människor, de är ju lätt att det blir det” - [Respondent 4] 
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Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka idrottsledarens syn på ledarskap före och efter genomgången 

ledarskapsutbildning. Alla respondenter som deltog i studien utvecklade sitt ledarskap efter att de 

genomgått ledarskapsutbildningen. Hur omfattande utvecklingen i deras ledarskap var skilde sig 

mellan respondenterna. Detta resultat överensstämmer med Lemyre, Trudel & Durand-Bush, 

(2007) studie som diskuterade de begränsade fördelarna som kan tillskrivas en formell 

ledarskapsutbildning. Studien visade att idrottsledare hade blandade åsikter kring hur värdefulla 

ledarskapsutbildningar var i avseende att främja positiv barn- och ungdomsutveckling. Personer 

som vara unga eller nyligen blivit idrottsledare och saknade tidigare erfarenheter ansåg att 

ledarskapsutbildningar var fördelaktiga eftersom de blev exponerade för de grundläggande 

värderingarna inom barn- och ungdomsidrott, vilket hjälpte dem att börja utveckla sin egen 

ledarskapsfilosofi baserat på att skapa en positiv barn- och ungdomsutveckling. Å andra sidan 

kände de andra idrottsledarna att ledarskapsutbildningen var av begränsad betydelse för att lära 

sig att skapa en lämplig miljö för att främja positiv barn- och ungdomsutveckling. De ansåg att 

ledarskapsutbildningarna de deltagit på endast främja ytlig inlärning eller helt enkelt inte inriktad 

på den typen av material. Dessa resultat stämmer överens med tidigare forskning om barn- och 

ungdomsledare som visar att idrottsledare med varierande nivåer av erfarenhet har olika åsikter 

om hur effektiva formella ledarskapsutbildningar är (Wright, Trudel & Culver, 2007). 

 

Hur respondenternas ledarskap i denna studie utvecklades i samband med att de utfört 

ledarskapsutbildningen skilde sig mellan respondenterna, det framkom dock några metoder som 

flera av respondenterna hade börjat använda efter utförd ledarskapsutbildning. Tre av 

respondenterna hade börjat involvera barnen och ungdomarna i bestämmandeprocessen över 

träningen, hur respondenterna i praktiken involverade barnen i bestämmande processen skilde sig 

däremot åt. Genom att dessa tre respondenter har börjat involvera barnen och ungdomarna i 

bestämmandeprocessen ökar sannolikheten att träningarna återspeglar barnen och ungdomarnas 

motiv till varför de deltar och fortsätter med idrotten. Enligt Bailey et al, (2013) är det viktigt att 

träningarna återspeglar barnen och ungdomarnas motiv till att delta och fortsätta för att skapa ett 

livslångt intresse för idrott. Vilket enligt Kirk, (2005) och Cóté & Fraser-Thomas, (2007) är 

målsättningen med barn- och ungdomsidrott, alltså att skapa ett livslångt intresse för idrotten och 

detta ska uppnås genom att utforma träningarna så de skapar givande upplevelser för de aktiva. 
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En av respondenterna utvecklade sitt ledarskap betydligt mindre jämfört med de övriga 

respondenterna, vilket kan bero på att den här respondenten upplevde trovärdigheten hos en av 

kursledarna som låg. Det finns även belägg för detta i tidigare forskning som visar på att 

utbildningens struktur, trovärdigheten hos kursledarna och att kursmaterialet baseras på ny 

forskning påverka idrottsledarens mottaglighet gentemot ledarskapsutbildningen (McCullick, 

Belcher & Schempp, 2005).  

Metoddiskussion  

För att besvara studiens syfte valdes en kvalitativ ansats i form av intervjuer. En studiedesign 

med semistrukturerade intervjuer valdes för att ge respondenterna möjlighet att utveckla sina 

resonemang utifrån intervjuguiden och ge intervjuaren chansen att ställa följdfrågor för att uppnå 

en djupare förståelse av respondenternas syn på ledarskap före och efter genomgången 

ledarskapsutbildning. En nackdel med kvalitativa intervjustudier är att det inte med säkerhet går 

att veta om respondenternas svar på frågorna är sanningsenliga. Respondenten kan omedvetet 

eller medvetet modifierat svaret för att framstå som bättre idrottsledare. Studien hade fyra 

respondenter vilket är i det minsta laget, det hade varit till studiens fördel att intervjua ett större 

antal deltagare på ledarskapsutbildningen för att göra resultatet mer generaliserbart. Urvalet av 

respondenter bestod av två kvinnor och två män, vilket gör att resultatet är representativt för både 

manliga och kvinnliga idrottsledare. Urvalet bestod av idrottsledare som var aktiva inom fyra 

olika sporter både individuella- och lagidrotter. Dessa fyra idrotterna ställer olika krav på 

idrottsledarna, vilket kan ha bidragit till att respondenternas utvecklade syn på ledarskap var 

individuell med få likheter. Det breda urvalet är även en styrka för studien då resultatet visar 

förändring oavsett vilken sport idrottsledaren var aktiv inom.  

 

Ytterligare en svaghet med studien är att det inte går att säkerställa att det utvecklade ledarskapet 

beror på ledarskapsutbildningen och inte andra faktorer som ökad medvetenhet om sitt ledarskap 

efter första intervjun. Men en faktor som ökade studiens validitet är att intervjuerna spelades in 

vilket tillåter författaren att utföra transkriberingen och intervjuerna i lugn och ro, istället för att 

vid intervjutillfället hålla i intervjun och samtidigt föra anteckningar. För att ytterligare öka 

studiens validitet hade det varit till fördel om fler än en person läst texterna vid transkribering av 

textmassan, för att säkerställa att innehållet tolkas på ett korrekt sätt. Efter transkriberingen hade 
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det varit till fördel om varje respondent fått möjlighet att läsa igenom den transkriberade texten 

för att bekräfta att innehållet tolkats på ett korrekt sätt vilket ytterligare hade ökat studiens 

validitet. En annan svaghet är att ingen testintervju utfördes för att säkerställa att intervjufrågorna 

tolkades korrekt, en testintervju hade också medfört att författaren hade känt sig mer bekväm vid 

de första intervjutillfällena. 

Framtida Forskning 

Studien indikerade att ledarskapsutbildningen Plattformen utvecklade idrottsledarens syn på 

ledarskap. Förslag på vidare forskning är att följa ett antal idrottsledare över längre tidsperiod då 

de genomgår de tre grundläggande ledarskapsutbildningar i SISU idrottsutbildarnas 

utbildningsstege. Det skulle även vara av intresse att utföra en mer omfattande studie som 

innefattar ett större antal respondenter samt att studera mottagarna av idrottsledarnas ledarskap. 

Slutsats 

Ledarskapsutbildningen Plattformen är ett bra tillfälle för barn- och ungdomsledare att utveckla 

sitt ledarskap för att främja en positiv utveckling hos barn och ungdomar. Resultatet visar att 

utbildningen har en positiv inverkan på idrottsledarens ledarskap, men då studien har få 

respondenter bör detta resultat inte anses generaliserbart.  
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Bilaga 1. Intervjuguide. 

Intervjuguide 

Demografiska information 

1. Hur gammal är du?  

2. Inom vilken idrott är du idrottsledare? 

a. För vilken åldersgrupp är du idrottsledare? 

b. Är du idrottsledare för pojkar, flickor eller båda? 

3. Hur länge har du varit ledare inom föreningen?  

4. Har du någon tidigare erfarenheter av ideellt ledarskap? 

5. Har du tidigare medverkat i någon ledarskapsutbildning? 

6. Varför är du ledare inom barn- och ungdomsidrotten? 

 

Ledarskapsfilosofi 

1. Vad innebär ledarskap för dig? 

2. Hur är du som idrottsledare? 

3. Vilken är din viktigaste uppgift som idrottsledare? 

4. Finns det något budskap som du vill föra fram i ditt ledarskap? 

5. Vilka individuella mål vill du att dina idrottare ska uppnå med hjälp av ditt ledarskap? 

6. Har du någon ledarskapsfilosofi 

a. Har din ledarfilosofi alltid varit densamma? 

i. Hur har den förändrats? 

 

Praktiskt Ledarskap  

1. Hur arbetar du för att se till att alla dina idrottare har det roligt under dina träningar? 

2. Involverar du barnen i bestämmandeprocessen över hur en träning planeras och 

genomförs? 

a. Hur involverar du barnen i bestämmandeprocessen? 

3. Hur ser du till att dina barn uppför sig på ett sätt som är föredömligt? 

4. Hur ser du till att du uppför dig på ett sätt som är föredömligt inför dina idrottare? 

5. Hur tror du att ditt beteende som idrottsledare påverkar dina aktivas beteenden? 

6. Hur arbetar du för att skapa en god inlärningsmiljö för dina aktiva? 

a. Hur tänker du angående valet av övningar? 

b. Vad tycker du är viktigt att man tänker på när man instruerar nya 

övningar? 



 

Bilaga 2. Utbildningen - Plattformen

 


