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Sammanfattning: 

Svensk föreningsidrott är idag en stor arena för ungdomar, där de erbjuds en meningsfylld och 

hälsosam fritid.  Fotboll är en av de största idrotterna i landet, och det finns ett stort antal 

föreningar som bedriver verksamhet inom idrotten. Samtliga av dessa föreningar använder sig 

av stadgar för att styra sin verksamhet, men det finns också klubbar som har tagit styrningen 

ett steg längre, och skapat dokument för hur utbildningen av ungdomarna ska se ut. 

Studien syftar till att undersöka hur en specifik förening använder sig av en så kallad 

spelarutbildningsplan, med huvudinriktning på tränarnas arbete. Huvudmotiv till studien är att 

fylla en lucka vad gäller forskning inriktad mot implementeringsarbete av styrdokument inom 

idrottsvärlden.   

Med hjälp av kvalitativa metoder som textanalys, intervjuer och observationer har studien 

resulterat i att man kan se brister i föreningens kontroll av tränarna, men att detta 

nödvändigtvis inte behöver vara negativt ur tränarnas synpunkt.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att fotboll inte bara styrs av de dokument som finns, utan 

till stor del av de människor som aktivt arbetar inom idrotten. Likt den forskning som gjorts 

inom företagsekonomin finns i vår studie tecken på att bristande implementering kan 

förekomma även inom idrottsföreningar.   

 

Nyckelord: ungdomsfotboll, implementering, styrdokument  
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1.Bakgrund 

 

1.1 Utveckling av ungdomsidrott - ett internationellt perspektiv 

 

Idrott finns överallt i världen, och den idrott som involverar flest människor, är fotbollen. 

Men metoderna för att få fram skickliga fotbollsspelare skiljer sig åt, och det är intressant att 

diskutera och titta på dessa skillnader.   

I Storbritannien arbetar man hela tiden för att förbättra sina system för att få fram talangfulla 

idrottare. Fokus har tidigare legat på att identifiera talangfulla ungdomar för att sedan ge dem 

de verktyg som krävs för att lyckas inom sin idrott. Men forskning visar att denna metod 

varken är mest produktiv, långsiktig eller etiskt korrekt. Därför har man inom idrotten i 

Storbritannien gått från att lägga stora resurser på att hitta talanger, till att istället fokusera på 

själva utvecklingen av ungdomar, för att skapa framgångrika idrottsmän/kvinnor (Abbott, 

Collins, Martindale, & Sowerby, 2002).  

 

I en jämförande studie av Nicholas L. Holt (2002) utforskas skillnader mellan 

talangutveckling i England och Kanada. I England ansvarar de professionella 

fotbollsklubbarna själva för sin talangutveckling, och detta sker då i deras så kallade 

akademier. Alla klubbar i Premier League (högsta divisionen) måste ha en akademi, och det 

är inte ovanligt att rekryteringen börjar vid en mycket tidig ålder. Tränarna är i de flesta fall 

heltidsanställda, och har ofta assisterande tränare som arbetar inom klubben på deltid. I 

Kanada är fotbollen istället indelad i provinser, där varje enskild provins ansvarar för 

utvecklingen av sina ungdomar. De bästa från dessa provinser kan sedan väljas ut för att 

vidare utvecklas på något av fem nationella träningscenter.  

 

Dessa två artiklar ger oss inte bara en övergripande bild av vilka sorts metoder man kan 

använda sig av för att utveckla unga idrottare, men också en mer detaljerad bild av skillnader 

mellan länders sätt att se arbeta med ungdomsutveckling inom idrotten. Vidare vill vi belysa 

den svenska modellen, och hur man ser på ungdomsutveckling inom svensk fotboll.   
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1.2 Ungdomsfotbollen i Sverige 

 

Föreningsidrotten i Sverige är i dag en verksamhet som sysselsätter massvis av barn och 

ungdomar och som hjälper dem till att få en meningsfull fritid. Den har hög status och är en 

omfattande fritidsaktivitet, både när det gäller antal deltagare och den mängd tid som läggs 

ner (Trondman, 2005).   

Idag är fotboll en av de sporter som aktiverar flest barn och ungdomar och därmed även flest 

ledare. Det finns oerhört många föreningar i Sverige som bedriver fotbollsverksamhet och alla 

har de olika mål och inriktningar på sin verksamhet. Vissa föreningar elitsatsar och spelar 

med de bästa spelarna, andra satsar på breddidrott där alla får delta. Även fast studien 

genomförs i en förening med breddfokus på ungdomssidan, ligger stora krafter i föreningen 

på just den enskilde spelarens utveckling. Ett begrepp som diskuteras flitigt när det kommer 

till spelarutveckling inom fotbollen är begreppet talang. Just begreppet talang är svårdefinierat 

och olika personer ser på begreppet på olika sätt. Fallby (2006) beskriver att ofta används 

vaga och generaliserande ordalag när begreppet talang diskuteras. Detta gör det tydligt att det 

krävs en definition som används av alla och som alla förstår. Detta kallas att operationalisera 

och innebär en beskrivning av hur talangbegreppet kan göras mätbart. Vidare skriver Fallby 

att definitionen av talang oftast försöker förutsäga eller förklara prestation. Personer som har 

förmågan att prestera bra har stora färdigheter och hög motivation eller förhöjd analytisk, 

kreativ eller praktisk förmåga. Kortfattat innebär detta att det går att se om personer kan nå 

långt genom att de tycker om att spela fotboll, de lär sig snabbt och de är bra på att ta 

motgångar. Det som är kärnan i begreppet talang är att personen i fråga har en potential att nå 

hög nivå. Detta resonemang kring definitionen av begreppet talang stärks av Vaeiens, Lenoir, 

Williams och Philippaerts (2008) som på liknande sätt beskriver begreppet talangidentifiering 

som en process av att upptäcka ungdomar som har potential att lyckas i en given idrott.   

Det kan finnas ett problem med talangfokuseringen, som innebär att man tidigt exkluderar 

ungdomar som inte gjort lika stora framsteg idrottsligt, och denna minskade bredd riskerar 

leda till att ungdomsfotbollen tappar individer som i slutändan hade blivit mycket 

lyckosamma. Det är intressant att se vilket fokus de svenska klubbarna har i sin 

fotbollsutbildning, och vilken sorts styrning de använder sig av för att utveckla och utbilda 

unga fotbollsspelare.  
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1.3 Den svenska strukturen 

 

Det visar sig i ett flertal nyare studier att styrningen inom svenska föreningars 

ungdomssektioner blir mer och mer standardiserad, dvs. att den till stor del är identisk 

oberoende på vilken förening man tittar på. Relvas, Littlewood, Nesti, Gilbourne & 

Richardson (2009) har i sin kvalitativa studie med semi-strukturerade intervjuer försökt 

identifiera en standardmodell för hur europeiska fotbollsklubbar strukturerar sin styrning. I 

undersökningen intervjuades 26 representanter från olika europeiska toppklubbar. Fokus i 

studien ligger på ungdomsverksamheten, och hur man arbetar dels för att knyta till sig 

ungdomar och dels hur arbetet fortsätter för att få sina talanger att nå till föreningens A-lag. 

Fyra av de deltagande klubbarna är svenska, och det är resultat av dessa studier som är av 

störst relevans för vår undersökning. Studien visar att den typiska ledaruppdelningen inom 

svenska ungdomsklubbar är att en person har ansvar över hela ungdomssektionen. Varje 

åldersgrupp har sedan en huvudtränare, en assisterande tränare och en lagledare. Den 

assisterande tränaren är också ofta den som står för fysträningen i gruppen. I samtliga svenska 

klubbar som deltog i denna studie så fanns endast en målvaktstränare, som arbetade med 

målvakter från alla åldersgrupper. Studien visar också att enbart ett fåtal personer arbetade 

heltid inom föreningarna, och i de flesta av fallen handlade det om den ungdomsansvarige.  

1.4 Styrning och riktlinjer 

 

För att svenska fotbollsföreningar ska lyckas med sina satsningar på barn och ungdomar så 

använder sig många föreningar av olika styrdokument som reglerar verksamheten. Dels finns 

riktlinjer uppsatta från Riksidrottsförbundet och Svenska fotbollsförbundet men det är sedan 

upp till varje enskild förening att strukturera och driva sin verksamhet. Oftast styr 

föreningarna sin verksamhet genom olika dokument som till exempel stadgar och 

utbildningsplaner. Just stadgarna är något som varje förening måste ha och det är de som slår 

fast hur föreningen ska bedriva sin verksamhet för att sträva mot uppsatta mål.  

I de flesta organisationer oavsett inriktning finns regler för hur man ska agera i olika 

situationer. Detta gäller även i idrottsorganisationer och en fråga som ofta diskuteras inom 

detta område är begreppen styrning respektive ledning. Forsell och Westerberg skriver i 
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”Organisation från grunden” (2007) att dessa begrepp är starkt förknippade med varandra. 

Ledning innebär att man försöker få organisationens medlemmar att göra som man vill och 

styrning är de hjälpmedel man använder för att utföra detta. Styrningen sker på avstånd 

gentemot medlemmarna och är mer opersonlig. Vidare skriver Forsell och Westerberg att 

styrning av en organisation ofta är komplex. Ju större en organisation är, desto fler människor 

är troligtvis involverade och det medför ofta större utmaningar när det gäller styrningen. Ofta 

är det just det som är styrningens stora problem. Det är dem som skapar ”styrglappet”, det vill 

säga skillnaden mellan ledningens uppsatta planer och resultatet som blir när människorna ska 

följa dem.  

Forsell och Westerberg har utgått ifrån företagsvärlden när de har beskrivit styrning av olika 

organisationer, men deras beskrivningar kan med lätthet även kopplas till 

idrottsorganisationer. Fler och fler föreningar påminner om företag och i takt med att mer 

pengar kommer in i idrotten så är detta troligtvis inte en utveckling som kommer avstanna. 

Snarare tvärtom. 

David C. Watt skriver i ”Sports Management and Administration” (2007)  att alla typer av 

idrottsorganisationer behöver en strategisk plan för att styra verksamheten och för att nå 

största möjliga utveckling, både när det gäller för organisationen i sig men även för 

medlemmarna som verkar i organisationen. Vidare hävdar Watt att det finns fyra punkter som 

utgör grunden för hur organisationer ska arbeta för att nå utveckling inom önskvärda delar.  

 Etablera klara organisatoriska mål och målsättningar. 

 Utveckla en ”taktik” och kommunicera ut den till berörda parter. 

 Förbereda lämplig dokumentation. 

 Etablera ett system för regelbunden återkoppling angående implementeringen av den 

fastställda planen.  

För att sammanfatta hans syn på helheten kring hur man bedriver en utvecklande verksamhet i 

olika typer av idrottsorganisationer så har Watt skapat en figur som beskriver steg för steg hur 

organisationen på ett smidigt sätt kan arbeta för att nå utveckling. Denna figur används i 

denna undersökning enbart som bakgrund, för att öka förståelsen för det problemområde vi 

riktat denna undersökning mot.  
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Där Forsell & Westberg (2007) mer beskriver hur styrningen kan se ut inom organisationer, 

har David C. Watt en mer problematiserande syn, där vikten av uppföljningsarbete vad gäller 

styrning och verksamhetsmål tas upp. Watt menar i sin litteratur att en god implementering är 

en av grundpelarna för att verksamheten ska fungera på det sätt man vill. Rent konkret vill vi 

alltså fylla den lucka vi identifierat, som handlar om bristen av studier gjorda inom 

fotbollsföreningar, vad gäller implementering av styrdokument. Med hjälp av Relvas et al. får 

vi sedan en bild av hur strukturen vanligtvis ser ut på ungdomssidan i en svensk 

fotbollsförening, och i och med att vår case-förening har denna struktur ökar det enligt oss 

möjligheten till generalisering vad gäller de resultat vi får i vår studie. 

Även Ruben Acosta Hernandez (2002) tar upp hur man inom idrottsorganisationer kan arbeta 

för att få fram dokument som ska förenkla föreningens styrning. Han beskriver processen, där 

själva utformningen av styrdokumenten ses som ganska okomplicerat, medan 

implementeringsarbetet anses vara oerhört viktigt men även komplicerat. Enligt Hernandez 

ligger den största problematiken i att steget mellan att gå från en strategisk plan till praktik 

kan vara svårt att ta. Vidare skriver Hernandez att huvudfaktorerna för ett lyckat 

implementeringsarbete ligger i att man har en tydlig plan för hur och när saker ska utföras, de 

Löpande uppföljning av framgång mot målbild, med hjälp av lämpliga metoder för prestationsmätning  

Implementering 

Utvärdering (exempelvis vid 5-årsintervaller) 

Planer och program för att uppnå visionen 

Visionen- vart vi vill vara och vad vi vill uppnå 

Vart vi är idag 
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som ska utföra uppgifterna ska ha god insyn i hur och när de ska utföras och det finns ett 

ansvar hos ledaren att kontinuerligt utvärdera att den strategiska planen följs. Just kontinuerlig 

utvärdering och uppföljning är viktigast när man har en strategisk plan som sträcker sig över 

en längre tidsperiod.      

 

1.6 Case-föreningen 

 

Denna studie kommer att genomföras på fotbollssektionen i en stor idrottsförening. Det är en 

förening som bedriver idrottsverksamhet för barn och ungdomar inom fyra olika sporter: 

fotboll, handboll, bandy och innebandy. Föreningen har växt snabbt och har som mål att 

fortsätta växa. Vi kommer att fokusera på fotbollen, detta eftersom det är där vi besitter mest 

kunskap och där vårt stora intresse ligger.  

I takt med att fler spelare kommer till föreningen och grupperna blir större krävs också fler 

tränare. För att se till att alla dessa tränare arbetar på ”rätt” sätt och i symbios med det sätt 

föreningen vill utbilda sina fotbollsspelare, så har föreningen arbetat fram ett styrdokument 

för att detta ska vara möjligt, en spelarutbildningsplan. Denna spelarutbildningsplan 

innehåller riktlinjer för hur föreningen ska arbeta för att bedriva en framgångsrik verksamhet 

och för att utveckla fotbollsspelare och människor.   

I den spelarutbildningsplan som är fastställd av föreningen som vi ska undersöka tar man 

inledningsvis upp föreningens generella mål, verksamhetsidé och värdegrund. Huvuddelen av 

spelarutbildningsplanen består sedan av sex stycken åldersindelade grupper. Inom dessa delar 

går man in på hur ofta man ska träna inom varje åldersgrupp, man beskriver grundligt vad 

som ska tränas och i vissa fall även hur man ska träna på det. Vidare har man även riktlinjer 

vad gäller matchspel och cupdeltagande. Vi som författare har själva haft en del kontakt med 

spelarutbildningsplanen i vår roll som tränare och anser att det är ett bra dokument att falla 

tillbaka på om man är osäker på någonting angående träningar eller matcher.  

Varje åldersgrupp inom föreningen på fotbollssidan har ett antal tränare som aktivt arbetar 

med föreningens olika lag. Dessa tränare har alla troligtvis en egen filosofi på hur de vill att 

fotboll ska spelas och de bedriver sin träning efter det. Det handlar bland annat om hur de 

lägger upp träningspassen och hur de matchar laget. Men samtidigt som tränaren har sitt sätt 

att arbeta på så måste han eller hon förhålla sig till spelarutbildningsplanen som utgör grunden 
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till hur verksamheten ska bedrivas i föreningen. Relationen mellan dessa två olika delar kan 

eventuellt ligga till grund för en konflikt där en enskild tränare i föreningen inte arbetar utefter 

spelarutbildningsplanen.      

Ytterligare skäl till att vi väljer denna inriktning på vår studie är att föreningen i detta nu 

håller på att utveckla sin spelarutbildningsplan, något som är både energi- och tidskrävande. 

Skulle det visa sig att spelarutbildningen inte följs av tränarna i föreningen så måste något 

göras för att få en tydligare implementering i det praktiska arbetet. 

1.7  Sammanfattning 

 

Fotboll är idag en enormt stor sport för barn och ungdomar och det finns massvis av 

föreningar i Sverige som alla har olika syn på hur just deras föreningar ska bedrivas. Relevant 

litteratur påvisar dock att det är viktigt att föreningen arbetar aktivt med uppföljning och 

utvärdering av de riktlinjer som skapats. Vi har dock identifierat en forskningslucka, då vi inte 

har kunnat hitta någon forskning som gjorts på just implementering av styrdokument i 

fotbollsföreningar. Denna uppsats kommer att göras på en stor idrottsförening i en medelstor 

stad i Sverige. I stora drag handlar det om att studien ska undersöka hur väl föreningens 

fotbollstränare på både pojk- och flicksidan följer det uppsatta styrdokument som föreningen 

har tagit fram för att bedriva en utvecklande och framgångsrik verksamhet. Vår case-förening 

har arbetat fram en så kallad spelarutbildningsplan som i detalj beskriver vad föreningen vill 

med sin verksamhet samt hur föreningens tränare ska arbeta för att nå uppsatta mål. Med 

utgångspunkt i detta vill vi som forskare därför undersöka hur väl denna spelarutbildningsplan 

följs av de tränare som är verksamma i föreningen.   

2. Syfte 

 

Syftet med denna studie är att utforska hur tränarna i en stor fotbollsförening arbetar och vad 

de lär ut till sina spelare. Tränarens sätt att arbeta ska sedan sättas i relation till den 

spelarutbildningsplan som föreningen har tagit fram som styrdokument för hur verksamheten 

ska bedrivas. Som delsyfte kommer vi också studera, ur tränarnas perspektiv, hur ledningen i 

föreningen kontrollerar och aktivt arbetar för att förankra spelarutbildningsplanen hos 

föreningens tränare och ledare. 
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2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur väl överensstämmer tränarens arbete med spelarutbildningsplanen? 

2. Vad anser föreningens tränare om ledningens arbete vad gäller uppföljning och utvärdering 

av spelarutbildningsplanen?  

3. Metod 

3.1 Övergripande metod 

 

I och med att vi valt att studera en specifik organisation, kan man dra slutsatsen är det är en 

typ av fallstudie. En fallstudie är enligt Bryman & Bell (2006) en detaljerad och ingående 

studie inom just ett specifikt fall. Vid en fallstudie är det vanligt att man använder sig av ett 

flertal olika kvalitativa metoder, för att öka förståelsen för det specifika fallets komplexitet 

och natur.  

Denna studie utgår från en textanalys av spelarutbildningsplanen, intervjuer och 

observationer. Den största delen av datainsamlingen består av textanalysen av 

spelarutbildningsplanen och intervjuer med tränare i föreningen. Vi genomförde textanalysen 

för att på ett tydligt sätt kunna hitta en koppling mellan den och själva intervjuerna. 

Intervjufrågorna strukturerades upp på så sätt att de skulle beröra de områden av 

spelarutbildningsplanen som vi ansåg var lämpligast att undersöka. Observationer genomförs 

av de tränare som vi har intervjuat när de är ute i verksamheten och leder träningspass för att 

se om det de säger i intervjun stämmer överens med verkligheten. Observationsmomentet har 

även genomförts för att styrka studiens reliabilitet. Analysen av spelarutbildningsplanen görs 

även för att styrka validiteten i studien. Denna typ av tillvägagångssätt när man kombinerar 

olika metoder kallas ibland för triangulering. Det går ut på att tillsammans få delarna att verka 

i varandra för att uppnå så hög förståelse som möjligt för det som studeras (Olsen, 2004).     
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3.1.1 Textanalys 

 

En textanalys är det vanligaste tillvägagångssättet när det gäller analys av olika dokument. 

Det går ut på att hitta bakomliggande teman i materialet som undersöks (Bryman & Bell, 

2005). 

Margot Ely beskriver i ”Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken” (1993) betydelsen av att 

hitta olika kategorier som man kan utgå ifrån vid sin analys. Det beskrivs att kategorier skapas 

genom att läsa, tänka och pröva sig fram med olika kategorier till man hittar sådana som 

passar. Det är viktigt att ändra till de kategorier som passar bäst och man måste som forskare 

vara villig att revidera kategorier allt eftersom.   

För att angripa studiens syfte på rätt sätt har vi gjort en textanalys av spelarutbildningsplanen 

som legat till grund för hur vi strukturerat upp frågorna till intervjuerna. Det är även detta sätt 

som vi ansåg var mest logiskt när vi funderade på hur vi skulle genomföra studien.   

Inledningsvis gjorde vi en grundlig genomläsning av spelarutbildningsplanen. Syftet med 

textanalysen har sedan varit att försöka hitta olika kategorier som fångar upp det vi vill 

undersöka. Här är det viktigt att vi tidigt tar bort de delar i spelarutbildningsplanen som inte är 

relevanta för vår studie. För att kunna hitta dessa olika kategorier som vi ska analysera och 

jämföra med intervjusvaren har vi noggrant studerat alla relevanta delar av 

spelarutbildningsplanen och sedan analyserat dem. Syftet med att dela upp 

spelarutbildningsplanen i olika kategorier har varit att utifrån dessa formulera våra frågor i 

intervjuguiden. Det medför att vi i intervjuerna kan fokusera på att ställa frågor och 

följdfrågor som kretsar kring just de delar av spelarutbildningsplanen som är relevanta för oss 

och vår studie. De kategorier som identifierats under denna analys står sedan som rubriker i 

både resultatdel och diskussionsdel i vår studie.  
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3.1.2 Intervjuer 

 

Intervjuer har varit en stor del av den empiriska datainsamlingen. Syftet med att utföra 

intervjuer är att dra nytta av det unika mötet som sker mellan forskare och intervjuperson. 

Forskarens mål är att få fram information av respondenten när det gäller dennes tankar, 

berättelser och uppgifter (Widerberg, 2002).  

Vi har utgått från en halv-strukturerad intervjumetod. Vilket i detta fall innebär att vi haft 

bestämda frågor i bestämd ordning med både öppna och fasta svarsalternativ. Sedan ska det 

finnas stort utrymme för att ställa följdfrågor under respektive delområde (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Detta innebar att vi hade ett antal frågor uppsatta som legat till grund för 

intervjun men inom varje fråga så fanns stora möjligheter att ställa följdfrågor. Vi inledde 

intervjuerna brett där respondenten fått förklara och beskriva sin fotbollsfilosofi rent allmänt. 

Sedan följde en del frågor som berörde hur personen tänker vid planerandet av träningar, dels 

när det gäller säsongsspecifik träning men även upplägget på varje enskild träning i sig. 

Slutligen smalnade vi av intervjuinnehållet för att tydligare komma in på 

spelarutbildningsplanen, för att fånga upp personens tankar kring den. 

Tanken med studien är som sagt att undersöka hur väl tränarnas arbetssätt stämmer överens 

med det sätt som klubben vill att de ska arbeta på, och då har vi som forskare valt att inte 

avslöja för respondenterna att det är detta vi syftar till att undersöka. Det hade kunnat medföra 

att de modifierat sina svar och gett oss de svar som vi ”ville” ha. Då hade studien blivit 

snedvriden och till viss del tappat sitt syfte och mening.    

3.1.3 Observationer 

 

Efter intervjuerna genomfördes så gjorde vi även observationer för att styrka intervjuerna. 

Observationer innebär att forskaren befinner sig i närhet till det som ska observeras under 

längre eller kortare tid. Vid observationsstudier finns det en risk att deltagarna kan agera 

onormalt på grund av att de vet att det finns en forskare där som observerar ett visst beteende. 

Observatören i en observationsstudie kan agera antingen öppet eller dolt. Öppet innebär att 

alla deltagare vet vad som observeras och dolt innebär att de är omedvetna om det (Hassmén 

& Hassmén, 2008). 
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Efter att intervjuerna hade genomförts jämförde vi tränarnas svar i dessa med hur de agerade i 

praktiken ute på fotbollsplanen. Detta för att undersöka om det han har sagt stämmer överens 

med hur han agerade, tänkbart är att det kan finnas en viss skillnad mellan hans svar och det 

faktiska agerandet. Detta kan skapa ett intressant område att diskutera. Observationer 

genomfördes av alla intervjuade tränare när de var ute och bedrev träningspass. På förhand 

hade vi lite svårt att veta om det räckte med att observera tränarna en gång var men detta var 

vår utgångspunkt.  Tanken med observationerna var heller inte att de skulle ha huvudfokus i 

studien utan de var mer till som komplement till intervjuerna för att stärka de svar tränarna 

gav oss.  

3.2  Pilotstudie 

 

En pilotundersökning är bra att genomföra innan själva intervjuandet sätter igång då den inte 

enbart ska se till att intervjufrågorna fungerar utan även medverka till att undersökningen i sin 

helhet fungerar bra. Vid en intervjuundersökning kan forskarna efter ett par intervjuer 

upptäcka att vissa frågor eller upplägget i sin helhet inte fungerar och då kan man åtgärda 

detta genom att göra en pilotstudie i förväg (Bryman & Bell, 2005). Vidare skriver Bryman & 

Bell att pilotstudien inte ska genomföras med personer som kan ingå i det urval som har 

gjorts.  

Vi har genomfört en pilotstudie med en tränare i föreningen för att få testa vår intervjuguide. 

Personen är assisterande tränare i ett av lagen på pojksidan och är därmed inte med i vårt 

urval då vi i första hand fokuserar på de som är huvudtränare. Rubrikerna som vi hade med i 

vår pilotstudie var:  

1. Hur ser din tränarfilosofi ut? 

2. Hur tänker du när du planerar träningar? 

3. Vilka övningar lägger du fokus på? 

4. Vad tycker du är viktigast i din roll som tränare? 

5. Spelarutbildningsplan? 

Efter att ha utfört pilotstudien kände vi att vi tagit med oss kunskap som varit givande i vårt 

fortsatta arbete. Inför intervjun funderade vi över antalet frågor, och framförallt om vi hade 

för få frågor. Men under intervjun kände vi spontant att antalet huvudfrågor var bra, och 

frågorna skapade goda möjligheter för respondenten att fritt tala om sitt arbete som tränare. 
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Samtalet blev också ganska naturligt med följdfrågor som hjälpmedel för fördjupning inom 

delar som jag ville veta mer om. Efter att respondenten i slutet av intervjun fortfarande inte 

hade nämnt spelarutbildningsplanen ställde vi också den sista frågan. Där kände vi att det är 

lätt att bli lite för styrande i sin fråga, och det är viktigt att man inte låter kritisk i de fall där 

tränaren inte tidigare refererat till spelarutbildningsplanen. Pilotstudien genomförande vi 

tillsammans och samspelet var godkänt för att vara första gången vi genomförde en intervju 

ihop. Lärdomen som vi drog var att det vore fördelaktigt att styra så att en av oss var den 

drivande in intervjusituationen. Den andra kan då sitta mer som en bisittare och flika in med 

frågor när han har något konkret. Detta gör att det blir lättare för personen som är drivande att 

fokusera på intervjun samtidigt som bisittaren kan koncentrera sig på att komma på bra frågor 

att flika in med. Det blir även lättare för respondenten att fokusera till större delen på en 

person i stället för två.  

Ytterligare en lärdom som vi drog efter att ha genomfört pilotstudien var att vi bör hitta lite 

mer konkreta frågeställningar kring just spelarutbildningsplanen för att på detta sätt bättre 

kunna fånga upp vårt syfte med hela studien. Målet är att undersöka hur väl tränarens tankar 

stämmer överens med spelarutbildningsplanen och då bör vi gå djupare in i de olika delar som 

finns representerade i spelarutbildningsplanen för att ha något att undersöka. Nu blev det lite 

för mycket allmänt prat om fotboll i stället för att gå djupare in i de väsentliga delarna.  

 

3.3 Urval 

 

Vi har genomfört intervjuer på tränare för lagen P-95, P-96, P-97, P-98 och F-97. Det är de 

här lagen som i dagsläget spelar fotboll på 11-mannaplan och som enligt oss gav mest att 

undersöka. Detta innebar att vi exkluderade tränare för lagen som spelar fotboll på 7-

mannaplan. Det här var ett medvetet val, dels på grund av tidsbrist men även på grund av att 

tränarna för de lagen inte har varit i föreningen lika länge. Många av lagen har flera olika 

ledare men den personen som vi valde att fokusera på är huvudtränaren, detta eftersom det är 

han eller hon som har det yttersta ansvaret för lagets träningar och matcher. 

Tillvägagångssättet har varit att vi kontaktade föreningens fotbollsansvarige och genom 

honom fått namnen på de tränare som är aktuella att intervjua i respektive lag. Sedan ringde vi 

upp respektive tränare där vi förklarade vilka vi var och vad vi hade tänkt genomföra. 

Tränarna som deltog i studien var alla män i åldern 25-55 år, och alla hade stor erfarenhet av 
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fotboll. Flera av dem hade varit verksamma inom föreningen under flera år och har därmed en 

inblick i hur klubben fungerar.     

3.4 Etik 

 

Hassmén & Hassmén skriver i ”Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder” (2008) att det finns 

fyra punkter som ingår i god forskningsetik.  

Den första delen tar upp informationskravet, att berörda personer är informerade om studiens 

syfte. Den andra delen är samtyckekravet, att deltagarna i undersökningen själva har rätt att 

bestämma över sitt deltagande. Nästa del tar upp konfidentialitetskravet som innebär att 

personuppgifter ska ges största möjliga konfidentialitet och att inga obehöriga ska få ta del av 

uppgifterna. Den avslutande punkten berör nyttjandekravet, vilket betyder att insamlade 

uppgifter endast får användas i forskningsändamål.    

De här etiska aspekterna är viktiga att ta hänsyn till när man genomför en kvalitativ studie. 

Till stor del handlar det om att skydda de individer som tackar ja till att delta i studien. De ska 

själva ha rätt att avstå från deltagande om det känner för det. Det är som sagt även viktigt att 

de ska vet att de när som helst kan avbryta exempelvis en intervju om de inte känner sig 

bekväma med situationen. Deltagandet kommer vara helt anonymt från respondenternas sida 

och ingen person från ledningen inom föreningen kommer att få information om vilka 

personer som har deltagit. Detta är viktigt mestadels för att om vi skulle upptäcka att det finns 

tränare inom föreningen som helt motarbetar spelarutbildningsplanen så kan detta skapa 

konflikter. Studien syftar sig mer till att ledningen ska få upp ögonen för eventuella problem 

än att peka ut de som felar. 

Vi som forskare stod inför en problematik kring huruvida vi skulle avslöja studiens syfte i 

förväg till respondenterna. Även om informationskravet syftar till att man ska informera om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte (Hassmén & Hassmén, 2008), kan man tolka detta på 

något olika sätt. Vi valde att förklara att syftet med själva intervjun var att få en bild av hur 

tränaren arbetade, men uteslöt att vi sedan skulle ställa detta mot spelarutbildningsplanen.   

Hade vi i förväg avslöjat att vi syftade till att undersöka hur väl de följde 

spelarutbildningsplanen så hade de medvetet kunnat svara på ett sätt som egentligen inte 

stämde överens med sanningen. Just i detta fall ansåg vi att det var tillåtet att göra på detta 

sätt, inga inblandade tog skada och det gjorde att vi kunde genomföra en bättre studie.  
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3.5  Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär att de resultat som framkommer ur en undersökning ska vara desamma 

oberoende av vem som gör undersökningen och när undersökningen genomförs. Har studien 

låg reliabilitet präglas undersökningen av slumpmässiga resultat. Reliabilitetsbegreppet är 

vanligast när man genomför kvantitativa studier, då kvantitativa forskare är mer inriktade på 

att se om ett mått är stabilt eller inte (Bryman & Bell, 2005).  

I vår studie kretsar reliabiliteten kring huruvida våra resultat hade framkommit om en annan 

forskare hade genomfört vår studie. I och med att vi gör en kvalitativ studie så är det inte helt 

givet att precis samma resultat hade framkommit. Det som har en stor inverkan här är själva 

intervjun där man som forskare kan styra intervjun i olika riktningar beroende på vilka frågor 

som ställs. Vi som forskare har som sagt utgått från en intervjuguide för att ha en hjälp vid 

intervjun och med hjälp av den så är det troligt att ytterligare forskare hade fått fram 

likvärdiga resultat som oss. Dock tillåter vårt halv-strukturerade upplägg stora möjligheter att 

ställa följdfrågor och det är där det kan framkomma vissa skillnader mellan vår studie och om 

någon annan genomför studien.  

Vår analys av spelarutbildningsplanen bidrar även den till studiens reliabilitet då den är 

genomförd med ett tillvägagångssätt som finns beskrivet i relevant litteratur. Det går ut på att 

hitta teman i vår analys som kan kopplas till svaren som framkommer ur intervjun. Även här 

kan ytterligare forskare hitta andra teman men i stora drag kommer troligtvis samma analys 

framkomma.  

3.6  Validitet 

Validitet innebär att det som är avsett att mätas verkligen mäts. Validiteten utgör en 

bedömning om de slutsatser som framkommer ur en studie hänger ihop eller inte. Ofta när 

begreppet validitet diskuteras delas det upp i intern och extern validitet. Intern validitet har 

ofta med kausalitet att göra, om till exempel en slutsats som har ett kausalt förhållande mellan 

två variabler är hållbar eller inte. Extern validitet handlar mer om att man ska kunna 

generalisera utifrån resultaten som framkommer i en studie (Bryman & Bell, 2005).  

Vår studie fokuserar i första hand på den externa validiteten då vi i viss mån har tanken att vi 

ska kunna generalisera utifrån våra resultat. Vi syftar inte till att möjliggöra för 

generaliseringar för alla fotbollsföreningar utan generaliseringarna gäller för de tränare i vår 
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case-förening som vi inte har genomfört intervju med. Här tror vi att vi har stora möjligheter 

att kunna dra slutsatser utifrån de resultat vi får fram för att kunna visa på ett samband som 

gäller för hela föreningen. Detta styrks även genom att vi gör en noggrann datainsamling där 

vi kompletterar intervjuresultaten med observationer för att verkligen vara helt säkra på att 

svaren stämmer.         

4. Resultat 

4.1 Övergripande resultat 

 

I denna del kommer vi att presentera resultaten av textanalysen av spelarutbildningsplanen, 

för att sedan ställa resultaten från intervjuer/observationer mot det som vi har fått fram ur 

textanalysen. Eventuella skillnader/likheter kommer sedan att beskrivas och underbyggas med 

citat för att stärka resultatet. För att göra resultatdelen så överskådlig som möjligt så delar vi 

upp vår analys av spelarutbildningsplanen i olika delar. Först presenterar vi en kort analys av 

respektive moment i spelarutbildningsplanen för att därefter koppla denna del till de svar vi 

fått fram genom intervjuerna.  

 

4.2 Observationsresultat 

 

Vid de observationer som utförts har syftet varit att styrka det respondenterna beskrivit i 

intervjuerna. Även om dessa observationer inte varit omfattande, har vi sett tecken på att det 

respondenterna svarat under intervjun, också överrensstämmer med hur de arbetar praktiskt. 

Resultaten av observationerna handlar då om att vi kunnat identifiera tränarnas sätt att agera 

mot spelarna, hur dialogen med spelarna sett ut och även vad tränarna har använt sig av för 

övningar. Det vi sett under observationerna har således överrensstämt med de svar vi fått 

under intervjun, och har då gett ökat förtroende för ärligheten i tränarnas svar.  

 

4.3 Syfte och användning av spelarutbildningsplan 

”Spelarutbildningsplanen skall användas vid säsongsplanering, månadsplanering samt 

spelar och föräldrainformation” (Spelarutbildningsplan, 2010). 
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Vid en ordagrann tolkning av detta citat anser vi att detta betyder att tränarna för varje 

åldersgrupp ska göra en årsplanering med tydlig utgångspunkt i spelarutbildningsplanen. Man 

vill också att tränarstaben ska dela upp årsplaneringen i mindre delar, och göra planering med 

kortare mål, en mer kortsiktig strategi. Spelarutbildningsplanen ska också ligga som grund i 

den information som går ut till spelare och föräldrar. Detta innebär för oss att 

spelarutbildningsplanen bör vara ett dokument som tränare och ledare i föreningen hela tiden 

kontinuerligt arbetar med, och som till stor del ligger till grund för arbete som utförs och den 

information som går ut. 

Vid en överblick av de intervjusvar vi har fått, som berör just detta område, är det till en 

början svårt att utvinna några mönster. Tränarnas tillvägagångssätt vad gäller utnyttjandet av 

spelarutbildningsplanen skiljer sig, där man använder sig av den mer eller mindre i de olika 

åldersklasserna. Ett flertal av respondenterna anser att spelarutbildningsplanen är bra att ha 

som underlag, och ett bra dokument att använda sig för att arbeta på det sätt klubben vill. Men 

samtidigt finns tecken på att tränarna inte använder sig av spelarutbildningsplanen i allt de 

gör, och detta visar sig i ett flertal av de intervjuer som utförts:  

”Nääe, inte så att jag kollar varje vecka på det, utan, indirekt så blir det ju att man kör det. Vi kör 

ingen fys, utan vi lägger fokus på teknik och spelförståelse och sånt. Nää, det är inget sånt jag 

följer på så vis, slaviskt.” 

”Jag tittade mycket på den i början, framförallt med den årskullen jag hade innan, den försöker 

man ju följa, det tror jag är viktigt för att såna där saknas i många klubbar.” 

Dessa tre citat visar att tränarna har med sig spelarutbildningsplanen i arbetet även om de inte 

följer den helt och hållet. De har den som en grund och har på det stora hela bra inblick i vad 

som står nedskrivet. Här går det även att till viss del koppla graden av användande till hur 

många år tränaren i fråga har varit i föreningen. En tränare som vart i föreningen under längre 

tid lägger inte lika stor vikt vid att förhålla sig till spelarutbildningsplanen som en tränare som 

är relativt ny. 

Analysen av spelarutbildningsplanen visar även att föreningen anser att 

spelarutbildningsplanen även ska användas som underlag för en säsongsplanering och 

månadsplanering. Vid en genomgång av intervjusvaren så visar det sig att tränarna har lite 

olika syn på att genomföra planeringar av träningar månadsvis. Det ska även påpekas att det 

genom spelarutbildningsplanen är svårt att tyda på vilket sätt den ska användas vid års- och 

månadsplanering. 
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”Inget material så, vi har, det satte vi oss med ganska tidigt och gjort upp en struktur. Januari, 

februari vill vi fokusera på det här. Mars, april vill vi fokusera på det här. Detta har vi gjort efter 

den här Sup:en, spelarutbildningsplanen för att få med alla momenten och kolla när ska vi ha lite 

tuffare period, så det är ju ett material.”  

”Sen hade vi nåt möte, vi satt med Sup:en alla i föreningen och då efter vi hade suttit med den så 

satte vi oss mer noggrant, tyvärr var ju inte det förrän i februari-mars nånting. Då började vi mer 

strukturera månaderna, hur ville vi ha dem. Och sen satt vi nån gång här i juli-augusti och gjorde 

resten då.”  

”Däremot försöker jag hålla mig till lite olika teman, sen ser man ju lite brister i laget och där 

försöker man lägga lite fokus. Försöker hålla ett tema per träning. Men jag är inte sån där som 

lägger upp 14-dagarsteman att nu ska vi köra teknik i 14 dagar.” 

Dessa citat visar att ett par av tränarna utgår från lite olika teman när de planerar sin 

verksamhet. Speciellt en tränare är tydlig när han beskriver hur de utefter 

spelarutbildningsplanen lägger upp teman för säsongen. Sedan är det som sagt svårt att veta 

exakt hur ledningen vill att den här biten med planerandet utefter spelarutbildninsplanen ska 

genomföras i detalj.  

Det som även tydligt framkommer är att flera av tränarna fokuserar på de delar i sitt lag som 

inte fungerar bra just för stunden. Detta sker till exempel utifrån att de upptäcker brister i 

laget på matcherna och försöker därigenom korrigera det. 

”oftast vet man om det är något som inte funkar på en match eller att man känner att det här 

behöver vi träna på, tillslag eller något, då sätter jag ihop en egen övning. Oftast så är det ju från 

eget huvud.”   

”Och då blir det ju mer situationsanpassat, att vi försöker jobba med de bitarna, det har 

egentligen följt oss under hela säsongen. Vilket även har gett resultat, men det är ju något som, det 

fanns ju inte med i planeringen egentligen. Men det blev en sådan uppenbar sak vi behövde träna 

med, och då har vi jobbat med det under hela säsongen. Sen…åtminstone året som har varit, det 

har funnits ett grundtänk men jag tycker ändå att det har drivits mer, innehållet har sen beroende 

på hur det har sett ut i matcher, som vi har känt att det här behöver vi träna mer på.”  

”Ja, skulle jag vilja säga i det stora hela. Sen så har det hänt saker som har gjort att man inte har 

kunnat följa den slaviskt. Det har ju kommit eftersom vi har spelat sjukt mycket matcher så vissa 

träningar har det blivit, nä, dem orkar inte ta den informationen idag, vi får ha en lätt träning.” 

Det här visar att tränarna till viss del frångår att strukturera upp verksamheten för att täcka 

alla moment i spelarutbildningsplanen. De väljer att istället i en del perioder fokusera på det 

som fungerar mindre bra i lagen. Detta kan eventuellt medföra att de missar vissa moment 

som det bör tränas på. Vi kan även se utifrån analysen av spelarutbildningsplanen att många 

av momenten går hand i hand med varandra. Tränar man på ett moment så kommer ett annat 

in automatiskt. Sedan går det även att se att tränarna ibland kan tycka att 
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spelarutbildningsplanen är för detaljerad och att den innehåller moment som man som tränare 

inte behöver lägga så stor vikt vid.  

”i år skulle vi träna glidtacklingar med dem. Det går liksom inte att lägga upp två veckors 

glidtacklingsträning, sen har vi väl pratat om det och så vidare men där tyckte vi väl inte att 

sup:en var så bra. Vi har inte haft några rena glidtacklingspass mer än att vi har pratat om det. 

Ja, nej det är bra att ha men man måste kunna gå ifrån den.” 

”Det här ska man kunna, det står ju lite där om glidtacklingar och såna saker, nu är de inne och 

tränar lite glidtacklingar. Ibland är det jättebra med glidtacklingar men ofta föredrar jag att 

spelarna ska stå upp.”  

Här är det momentet glidtacklingar som ett par tränare anser att det inte behöver tränas så 

mycket på. De anser att det är en relativt onödig del av träningen som inte ska prioriteras 

högst. Detta visar att tränarna har tankar om de olika delar som finns i 

spelarutbildningsplanen och att de till viss del lägger olika mycket kraft vid olika delar som 

finns beskrivna. Men vi kan uttyda att tränarna har en inblick i vad spelarutbildningsplanen är 

till för, men att de använder sig av den olika mycket. 

 

 

4.4 Spelare 

 

I spelarutbildningsplanen står det att alla är välkomna att spela i föreningen, där de enda 

egentliga kraven på spelaren är att denne tycker det är kul att utvecklas inom idrotten fotboll, 

och man är stolt över och vill ställa upp för sitt lag.  

Eftersom den förening vi gör studien på har ett välkänt varumärke, är den också mycket 

attraktiv för fotbollsspelande ungdomar. Detta kan i sin tur leda till att grupperna blir väldigt 

stora, då man har som policy att aldrig säga nej till någon spelare. Detta vill vi också 

vidareutveckla i vår studie, och se hur denna öppna inställning påverkar tränarens arbete vad 

gäller att följa spelarutbildningsplanen i fotbollsutbildningen. Hur påverkar gruppernas storlek 

tränarens arbete med laget?    

Det som går att uttyda fråm de resultat vi fått genom intervjuerna är att flera tränare handskas 

med en problematik kring att grupperna är för stora. Det skapar problem då det är svårt för 

tränarna att planera övningar som gör det möjligt att aktivera hela gruppen på en och samma 
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gång på en begränsad yta. En lösning på detta problem som ett par tränare har tagit upp är att 

dela upp gruppen i lite mindre grupper. 

” Nej, vi har kört nivåindelning, nästan uteslutande skulle jag vilja säga. Vi har delat in i två, tre 

eller fyra grupper. Mest tre grupper då vi vart tre ledare. Ibland har vi gjort så, vi har alltid värmt 

upp tillsammans, hela gruppen har värmt upp ihop. Under uppvärmningen har det delats in tre 

grupper”.  

” Det märkte vi speciellt när vi var, när jag satte stopp för vår träningsgrupp, då var vi fyrtiofem 

stycken på en halvplan, och då ska målvaktstränaren ha en bit. Så vi fick göra tre stationer, det 

vart ju bara logistikövningar. Plus att det blir ganska flamsigt när man är så många på en 

planhalva, även om våra grabbar är femton år så dras ju dom koncentrerade grabbarna med i den 

flamsigheten som vissa har, och då splittade vi den, den veckan körde vi bara med vit grupp, det 

var väl 20 spelare, gav ju mer på en träning än vad vi gjorde på en vecka förut.” 

Det som går hand i hand med att grupperna är stora är också att möjligheten för individuell 

feedback är begränsad. Det är svårt som tränare att ha kontroll över hela gruppen och att 

känna att man kan ha en dialog med varje enskild spelare. Ett par tränare pratar om att det 

brister lite i återkopplingen och feedbacken från matcher.   

” Problemet är att vi är så många så jag har inte gjort det med alla. Eller jag har försökt prata 

med alla men, man måste ju kontinuerligt hålla på med det här, och där har jag missat för det har 

vart så många spelare.” 

” Då kan man ju inte återkoppla till det för det var 15 grabbar som var med på matchen, övriga 

40 på den träningen har ingen aning om vad man pratar om när man är så många. Den 

återkopplingen brukar jag jobba med annars om man hade haft ett lag, att man pratar om vad 

gjorde du bra, vad gjorde du dåligt förra matchen. Men den är svår att göra här.” 

Helt klart så visar svaren från intervjuerna att det finns en viss problematik kring att 

grupperna är stora. Det skapar problem för tränarna att dels kunna aktivera hela gruppen och 

samtidigt problem att kunna återkoppla från matcher och att ha en individuell kontakt med 

spelarna.  

 

4.5 Mål, verksamhetsidé & värdegrund 

 

Ser man till vilka mål föreningen har med sin fotbollsverksamhet så handlar det här om tre 

huvudmål, man vill erbjuda en meningsfylld fritidsaktivitet för ungdomarna, man vill främja 

den personliga utvecklingen och man vill ge ungdomarna en god fotbollsutbildning.  

Här är huvudpunkterna att individens utveckling både fotbollsmässigt och socialt går före 

resultat. Man vill också se till att kamratskap och samarbete genomsyrar den grupp man är 
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aktiv i. Men även om den personliga utvecklingen står i fokus så finns även vissa resultatmål, 

som handlar om att man inom de äldre åldrarna vill ha lag representerade i bästa möjliga serie. 

För att fånga upp tränarens syn på vad de ser som viktigast ställde vi frågor som behandlade 

just vad de lägger störst vikt vid vad gäller spelarens utveckling, relationen mellan tränare och 

spelare och resultat. Här finns ett tydligt mönster som visar att samtliga tränare har som 

huvudfokus att se en personlig utveckling hos spelaren, men hur man arbetar för att nå detta 

kan i vissa fall skiljas.  

Ett flertal av tränarna menar att just dialogen med spelarna är oerhört viktig för den enskilde 

spelarens utveckling, och här kan det handla om att just skapa en relation, där en bra dialog är 

viktig för utvecklingen:  

”Eller jag har försökt prata med alla men, man måste ju kontinuerligt hålla på med det här, och 

där har jag missat för det har vart så många spelare. Men dom som jag har, för jag har ju några 

som jag har på skolfotboll här, och som jag har haft i laget också, dom har jag ju pratat med 

mycket , och dom känner jag, att dom har fått en bra utveckling” 

”Äääh, resultat ska jag lägga sist. Sen, relation/utveckling, aaa, de  skulle jag vilja säga går lite 

hand i hand. Jag har försökt eftersträva och prata med alla spelare individuellt, inte vid varje 

träning, men med en regelbundenhet så att de får någon form av återkoppling på hur de agerar på 

träningen och i matcher självklart. Och någonstans så, genom att skapa en bra relation så kan vi 

föra en bra dialog, vilket jag tror sen kan ge en bra utveckling för alla individuellt.” 

”Jag säger nog relationer med spelarna, från morgon till kväll så är det skoj, vi skojar, skojar, 

skojar…” 

Det finns också vissa tecken på att tränarna anser att även om resultaten inte ska ligga i fokus, 

så kan bra resultat dels skapa glädje inom gruppen, vilket i sin tur leder till att 

träningsnärvaron är hög, och på så sätt skapas ett klimat även för den individuelle spelarens 

utveckling.   

”Ja det beror ju på, i vår förening nu är det ju framförallt utbildning då naturligtvis. Det fick man 

ju inpräntat första dagen man klev in här att det var ju utbildning som gällde. Sen tror ju jag lite 

grann att man vill ju vinna matcher och vinner man matcher då blir det bättre intresse och de 

gillar att träna bättre. Det hänger ju ihop lite grann. Men det är klart att utbildningen är det 

viktigaste i våra roller” 

”Sen hur det går på cuper, åker man iväg, det är inte målet att vinna en cup, men när man väl är 

där så spelar man ju för att vinna.”  

Slutligen finns det inom klubben en önskan om att ha lag representerade i de bästa serierna i 

de högre åldrarna, och man vill även spela mer elitinriktade cuper, och här är alltså tanken att 

man ska ställa upp med bästa möjliga lag, då med ett mer resultatinriktat fokus. Detta är något 
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som också visar sig ha anammats av tränarna, och då i synnerhet av de tränare som har de 

äldre spelarna.  

”Sen har vi varit med i SverigeCupen och då han man ju fokuserat på resultat.” 

”Vi får ju inte vinna matcher till varje pris. Fast vissa tävlingar ska vi ju göra, det DM till 

exempel. Då gäller ju inte det vi säger, men en vanlig seriematch då får vi ju, då måste vi matcha 

på ett vettigt sätt.” 

 

 4.6  Ledningens arbete och utvärdering  

 

Ser man till ledningens arbete med utvärdering av Spelarutbildningsplanen så står det att man 

efter varje verksamhetsår vill göra en utvärdering, som sedan ska presenteras på den årliga 

ledarkonferensen. Vid en tolkning av detta påstående anser vi att ledningen då räknar med att 

det räcker att lämna ut spelarutbildningsplanen vid starten av verksamhetsåret, och att den då 

följs till fullo utav föreningens tränare. Vi är dock lite intresserade av hur tränarna ser på 

detta, om de anser att det räcker med en årlig utvärdering eller om det finns brister i att man 

delar ut ett styrdokument som ska gälla för hela året, utan kontinuerlig utvärdering. Kortfattat 

kan detta beskrivas med frågeställningen: Är ledningens stöd vad gäller 

spelarutbildningsplanen bra nog?  

I den befintliga spelarutbildningsplanen som används från klubbens sida så finns det idag inga 

direktiv på hur en utvärdering ska genomföras och det är därför svårt att konkret identifiera 

tränarnas syn på just återkopplingen med de som styr inom klubben. Men det som kan utrönas 

ur de intervjusvar vi fått fram är att i princip alla tränare anser att kontakten med klubben 

kunde vara bättre. Främst handlar det om att återkopplingen kunde vara annorlunda och att 

man fick lite mer feedback från klubbens sida. Ett par tränare pratar om en röd tråd som 

saknas.  

” Det skulle ju kunna bli bättre. Vi satt ju någon träff på Elite Hotel och gick igenom den här, och 

sen var det  ”nu är den här”, och sen var det klart på något sätt. Så att jag kan tycka att den skulle 

nog, okej den var ju klar för året så att säga. Sen fick vi lämna in till ledningen någon list… typ 

något träningsupplägg som han godkände. Men det hade kunnat vara mer återkoppling, jobbar ni 

verkligen med den här, hur ser det ut, har träningarna sett ut såhär som ni lämnade in. Så, den 

röda tråden har jag saknat.” 

” Så någonstans är väl det ett kvitto på att det har fungerat, men jag tycker att de har varit för 

ointresserade för vad jag pysslar med, jag skulle förvänta mig att de är oftare nere och tittar på 

någon enstaka träning, några matcher, och ger, har någon spelarutvecklare eller så, som även 

tittar på vad som ser bra ut och vad man ska tänka på. Det saknar jag, som en röd tråd i klubben.” 
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“Näääe, det kan jag inte riktigt tycka, men när jag klev på det här jobbet så skulle dom ju komma 

ut och kontrollera träningar och så, men jag vet inte, det är kanske en träning de har kollat lite på. 

Så mycket uppföljning har det inte varit, det är mycket frihet under ansvar.” 

Det som dessa tre tränare poängterar är att de anser att kontakten med de styrande inom 

föreningen kunde varit bättre när det gäller den direkta återkopplingen kring den dagliga 

verksamheten med träningar och matcher. Som det ser ut så kan man tolka deras svar som att 

de anser att det inte hade varit negativt med en mer daglig kontakt och lite mer samarbete med 

klubbledningen.  

Men samtidigt som flera av tränarna anser att kommunikationen och återkopplingen från 

klubbens sida kunde vart bättre är det även flera av dem som anser att det är skönt med så 

kallad frihet under ansvar. Det innebär att de kan arbeta utefter sina metoder utan att de 

styrande inom föreningen lägger sig i för mycket. 

”Det är ju både positivt och negativt att de inte följer upp, men ändå att de ger en, en sån stor 

frihet.  Så länge de ser att utvecklingen, att det händer något med laget, så är det ganska fritt.” 

”Jag tycker inte att de ska behöva stå på varenda träning och tycka till, då har de ju valt fel 

ledare.” 

”Annars, jag menar, sköter man sig och går efter planerna då tycker jag att det är lugnt. Jag har 

inte behövt något mer för min del.” 

Som synes så finns det även ett gemensamt drag hos flera av tränarna att de tycker att det är 

skönt att få jobba utan att känna att klubben lägger sig i för mycket. Intrycket man får från 

flera tränare är att de känner att så länge som laget visar resultat och presterar så är det relativt 

fritt att bedriva verksamheten på sitt eget sätt. Detta medför att föreningen till stor del lämnar 

ansvaret fritt hos tränarna för att planera lagets verksamhet, detta kan eventuellt om medföra 

att det bildas en konflikt mellan tränare och ledning, om tränaren i stor utsträckning frångår 

klubbens tankesätt.  

Det som även framgår ur intervjuerna är att tränarna känner att de har stort förtroende från 

klubbens sida när det gäller deras kompetens och arbetssätt. Tränarna känner att de har 

klubbens stöd och att de kan planera och styra laget på sitt eget sätt även om det i stora drag 

måste gå i linje med föreningens tankar.   

”Det har inte jag känt nåt att föreningen har kommit och slagit en på fingrarna för man har gått 

utanför den på något sätt.”  

”Så min känsla är, att jag känner aldrig att föreningen har varit emot mig . Utan jag har fått 

medhåll av det jag har gjort.”   
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Det som kan sägas sammanfattningsvis angående återkopplingen från de styrande inom 

föreningen är att den på flera sätt har varit lite bristfällig. Flera av tränarna förväntar sig att 

ledningen oftare ska vara nere på träningarna för att hålla sig uppdaterade och informerade 

om den dagliga verksamheten. Men samtidigt påpekar flera av dem att det är skönt att arbeta 

relativt fritt och att kunna lägga upp verksamheten på sitt eget sätt så länge det går efter 

föreningens riktlinjer.  

5. Diskussion 

 

Denna diskussionsdel kommer inledas med att vi likt resultatdelen, går igenom de fyra olika 

delarna och i dem för en diskussion kring våra tankar. Efter det följer en metoddiskussion där 

vi redogör för hur vi anser att vårt val av metod har motsvarat studiens upplägg.     

 

5.1 Syfte och användning av spelarutbildningsplan 

När det gäller punkten syfte och användning så var tränarna relativt överens om att 

spelarutbildningsplanen är ett bra dokument att ha med sig som underlag för att bedriva 

verksamheten i ett lag. De var överens om att den ger en tydlig inblick i hur föreningen vill att 

tränarna ska arbeta med spelarna. Detta gör att de som är tränare i föreningen vet i stora drag 

på vilket sätt som klubben vill arbeta och det är lättare att skapa en röd tråd genom hela 

föreningen så att alla arbetar på samma sätt.   

Sedan ska man komma ihåg att de nästan alltid bildas styrglapp i en förening där det finns en 

skillnad mellan de riktlinjer ledningen sätter upp jämfört med det som tränarna utför, precis 

som Forsell och Westerberg beskriver i ”Organisation från grunden” (2007). I en förening så 

kan detta glapp skilja sig åt i hög grad mellan de olika tränarna. Det som är intressant är att 

även om tränarna inte följer klubbens direktiv helt och hållet så kan de ändå bedriva en 

framgångsrik verksamhet på sitt eget sätt. Sedan är troligtvis föreningar olika hårda med att se 

till att tränarna följer direktiven men intrycket av vår case-förening är att de ger tränarna stort 

utrymme till eget inflytande.    

Precis som en tränare var inne på så är det enklare för en tränare som är precis i början av sin 

karriär att få en vägledning för hur han eller hon ska agera. När man kommer som ny tränare 

så är det vanligt att man får pröva sig fram till en metod som funkar vad gäller upplägg och 

planering av träning. Men med hjälp av spelarutbildningsplanen så är det enklare att få en 
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överblick över vad föreningen kräver av dig som tränare. Sedan får man heller inte glömma 

att det finns vissa nackdelar med att ha verksamheten så pass uppstyrd. Bland annat att det i 

viss mån hindrar tränarna från att göra på sitt eget sätt, men detta tror vi egentligen inte är 

något större problem i föreningen då tränarna att döma av svaren från intervjuerna har stora 

möjligheter att utforma verksamheten på det sätt de finner mest lämpligt.   

Men även om tränarna anser att spelarutbildningsplanen är ett bra dokument att ha med sig så 

var det fortfarande flera av dem som inte arbetade efter den i någon högre grad. Detta kan 

bero på olika anledningar, det som vi tror är mest bidragande är att tränarna har så mycket 

kunskap om fotboll och hur de tycker att den ska spelas att de inte behöver göra någon vidare 

djupdykning i spelarutbildningsplanen. Många av dem har varit tränare innan och de har 

under åren byggt upp en strategi med olika former av träningsupplägg som de tycker är 

lämpliga. När man sedan utgår från denna strategi så kommer man automatiskt täcka upp de 

flesta delarna av spelarutbildningsplanen utan att behöva gå djupare in i den.   

I spelarutbildningsplanen står det ordagrant att den ska användas vid månads- och 

säsongsplanering. Dock är det svårt att veta exakt på vilket sätt som ledningen vill att den ska 

användas. Rör det sig om att året ska delas in i tvåveckorsperioder där man lägger större vikt 

vid vissa moment för att successivt arbeta sig igenom alla moment. Eller är det helt enkelt helt 

upp till tränarna att planera träningen hur de vill, så länge de täcker alla moment. Här känner 

vi att det kunde vara en bra idé att på något sätt göra upp en struktur för hur man ska träna och 

vad man ska träna på under vissa perioder. Detta har även kommit upp under intervjuerna då 

ett par tränare efterfrågat just ett träningsupplägg. Sedan får man givetvis inte glömma att 

tränarna i respektive lag fortfarande måste ges stort förtroende att bedriva verksamheten på 

sitt eget sätt utan för stor inblandning från klubbens sida. Fördelar som det kunde medföra 

med ett bestämt träningsupplägg är att alla delar verkligen kommer med och att klubben på ett 

tydligare sätt får en överblick och lättare att kontrollera verksamheten. Nackdelar är att det 

styr de tränare som är ute dagligen i verksamheten och bedriver träningen med laget. Med ett 

sådant upplägg blir de mer styrda och kan eventuellt känna att ledningen inte litar på dem och 

deras kompetens till fullo.   

Dock ska det sägas att tränarna som deltar i studien inte är så angelägna om att dela in 

träningen i olika perioder. Det är endast ett fåtal som beskriver hur de inför säsongen har gjort 

upp ett träningsschema och sedan följt det. Flera av tränarna beskriver hur de kör mer efter 

eget huvud men att de ändå i slutändan har fått med de flesta momenten. Här kan man i viss 
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mån koppla detta till om tränarna i första hand prioriterar utveckling eller resultat. Tränarna 

beskriver att det är vanligt att de tränar på det de anser är brister i laget. Till exempel om laget 

har vart dåligt på passningsspel en match, så lägger man lite extra fokus på just 

passningsspelet de kommande träningarna. Det här är ett vanligt scenario som även det bidrar 

till spelarnas utveckling. Detta kan till viss del höra ihop med att tränarna har större 

resultatfokus och att de tränar för att vinna matcher även om det inte nödvändigtvis måste 

vara så. Det som det medför om man tränar för mycket på bristerna i laget är att man glömmer 

bort att träna på styrkorna som även de är viktiga att lägga stor vikt vid. Det kan även medföra 

att man som tränare prioriterar bort delar i spelarutbildningsplanen som faller i glömska.  

5.2 Spelare  

Inom kategorin spelare så svarade de flesta tränarna att det fanns en viss problematik kring att 

grupperna är relativt stora i föreningen. Det gör att det är svårt att kunna aktivera alla spelare 

under en träning och det skapar problem för tränarna att ha en mer individuell kontakt med 

sina adepter. Detta kan hämma utvecklingen hos den enskilde spelaren, då det är bevisat att 

direkt återkoppling och feedback är viktigt för moment av mer teknisk karaktär, då denna 

feedback leder till att momenten direkt korrigeras och sedan utförs på ett bättre sätt (Wulf, 

McConnel, Gärtner & Schwarz, 2002).   

Som det ser ut i dagsläget så står det i spelarutbildningsplanen att alla är välkomna till 

föreningen utan egentligen några krav mer än att man ska tycka det är kul att spela fotboll. 

Detta visar att klubben verkligen satsar på bredden och att man gärna ser många spelare i 

respektive åldersgrupp. Det finns många fördelar med detta, man låter alla som vill vara med 

och spela fotboll och man bygger upp ett varumärke som är starkt förknippat med 

ungdomsverksamhet. Sedan finns det även en viss logik i att ju fler spelare man har, desto 

större möjligheter har man att få fram guldkornen som på sikt genererar pengar tillbaka till 

verksamheten. Denna strategi, att låta alla vara med, skiljer sig mycket från det Holt (2002) 

identifierar, där man inom den kanadensiska fotbollen tidigt väljer ut de som man ska satsa 

på, och vilken strategi som är bäst låter vi vara osagt.     

Men när man diskuterar fördelar med att ha stora grupper så får man heller inte glömma 

nackdelarna. Det blir svårt för tränarna att kunna bedriva kvalitativa träningar då man ibland 

får handskas med grupper på ungefär 40 personer. Det gör att man får svårt att ha kontroll på 

alla spelare och det ligger även ett stort problem i att det är stor skillnad mellan den spelare i 
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gruppen som ligger längst fram och den som ligger längst bak kvalitetsmässigt. Därför är det 

bra att göra som några tränare beskriver att de har gjort, dela in gruppen i mindre grupper 

efter spelarnas kvalitetsnivå. Här finns det i dagsläget inget stöd i spelarutbildningsplanen att 

nivåindela men det är med stor sannolikhet på väg att införas i föreningen. I och med denna 

förändring så skulle det medföra att de som ligger längst fram i utvecklingen får träna med 

varandra och tvärtom. För att som ungdomsspelare nå utveckling är det viktigt att ställas inför 

nya utmaningar och det görs lättast genom att man får träna med spelare på samma nivå. 

Det som är viktigt när man gör den här nivåindelningen är att man även fortsättningsvis 

uppmuntrar dem som hamnar i den gruppen med dem som inte kommit lika långt i sin 

utveckling. Det är svårt att se om en ungdomsspelare kommer bli framgångsrik när han eller 

hon är i de tidiga tonåren. Johan Fallby (2006) menar att det är svårt att definiera en talang 

vilket gör det är svårt att veta vem som kommer att lyckas i sin seniorkarriär. Det finns även 

forskning som styrker detta. Studien ”Efter Bosö-lägret – till Allsvenskan eller Korpen” 

(2007) har undersökt vad som händer med talanger i Sverige under tonåren. Spelarnas 

färdigheter kan skilja sig åt i tonåren och alla utvecklas i sin egen takt. Därför är det precis 

som Johan Fallby är inne på, svårt att veta vem som kommer att slå igenom. Det finns även en 

uppenbar risk att många talanger väljer att avbryta sin satsning som en konsekvens av de 

många utslagningar som de stöter på under åren.    

Som förening gäller det därför att man ger så stora möjligheter som möjligt för de spelare som 

inte är lika duktiga när de är unga. De kan fortfarande utvecklas snabbt och på sikt bli 

framgångsrika och viktiga spelare i föreningen.   

Tränarna tog även upp lite kring att det är svårt att återkoppla från match till träning när laget 

består av så stora grupper. Det säger sig självt att det är svårt att återkoppla från en match när 

till exempel 50 procent av de som är nere på träningen inte spelade matchen. Här gäller det att 

hitta andra metoder för att kunna göra den här återkopplingen. Återigen är det en lösning att 

dela in gruppen i mindre grupper för att på ett enklare sätt styra träningen efter vad som hände 

i en match. Då skapas en mer hanterbar grupp som är positivt för alla. Lösningen på 

problemet med stora grupper är helt enkelt att dela upp gruppen i mindre grupper och den 

förändringen är på gång i föreningen.               
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5.3 Mål, verksamhetsidé och värdegrund 

 

Värdegrunder och verksamhetsidéer är tänkta att genomsyra det mesta som sker i en förening 

eller organisation. Vi har tidigare varit inne på att det är just när människor praktiskt ska 

utföra något som dessa värdegrunder mer eller mindre kan hamna i skymundan, och då också 

skapa ett glapp mellan vad som är tänkt och vad som sedan verkligen utförs. En avsaknad av 

tydliga mål gör det svårt att mäta den faktiska utvecklingen, och en oklar fördelning av 

arbetsuppgifter kan leda till att beslutsfattandet blir lidande (Thiel & Mayer, 2009). 

 Ser man till föreningen vi har gjort vår studie inom, så ligger de starkaste värdena i att skapa 

en meningsfylld fritidssyssla, med individens utveckling i fokus. Vilken metod som bör 

användas, eller på vilket sätt man bör arbeta, låter spelarutbildningsplanen vara osagt vad 

gäller just tränarens sätt att skapa ett klimat för den enskilde individens utveckling. Rent 

fotbollsmässigt finns riktlinjer på hur man ska träna, och dessa är säkerligen viktiga för att 

spelaren ska utvecklas. Men det finns även andra faktorer som påverkar ungdomens intresse 

och vilja att träna och utvecklas. Här har tränaren ett stort ansvar, dels med tanke på att 

grupperna är stora, då olika individer behöver olika metoder för att utvecklas och för att känna 

glädje. Men ser man till resultaten i vår studie så står det klart att samtliga tränare ändå har 

just spelarutvecklingen som huvudsyfte i sitt arbete, och då framförallt på det mer individuella 

planet. Men sätten att nå denna personliga utveckling, då både socialt och sportsligt, skiljer 

sig åt. Ett flertal av våra tränare är inne på det faktum att man måste känna en stor glädje, och 

dessa tränare lägger då stort fokus vid att det ska vara just roligt att spela fotboll i deras 

förening. Här handlar det framförallt om att man skojar mycket, man skapar ett klimat där det 

är OK att skratta och ha kul, även om fotbollsutövandet fortfarande ligger i fokus. De tränare 

som angett att de jobbar mycket med att skapa denna glädje, menar då att detta ska leda till att 

spelarna vill träna mer, de tycker att det är kul, och dessa två faktorer ökar då möjligheten för 

den enskilde spelarens utveckling. 

Hand i hand med att skapa denna glädje, är flera tränare i vår studie inne på att dialogen med 

spelarna är oerhört viktig. Det handlar dels också här om att skapa glädje, men även tillit 

ligger i fokus. Dessa dialoger behöver enligt några tränare inte handla om hur livet ser ut vid 

sidan av fotbollen, men kan handla mer om just det fotbollsmässiga. De samtalen är av stor 

vikt för både tränare och individ, där de båda kan ges tillfälle att vädra åsikter och tankar 
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kring matcher, träningar och utveckling. Här har vi dock identifierat en problematik i 

gruppernas storlek. Tränarna menar att de inte alltid har möjlighet att ha dessa dialoger med 

alla spelare, då vissa grupper är väldigt stora. Detta ser vi som forskare väldigt negativt på, 

framförallt då tränare i studien själva påpekat att de spelare de har haft ordentliga dialoger 

med, också varit de spelare de sett störst utveckling hos. Svaret på hur man löser ett sådant 

problem är inte lätt, men det skulle här kunna handla om att antingen involvera fler tränare, 

för att på så sätt se till att samtliga spelare får exakt samma villkor för personlig utveckling, 

eller att man minskar grupperna, så att tränaren känner att denna har tid och möjlighet att ha 

dessa dialoger med varje enskild spelare. 

Klubben har i sin verksamhetsidé också en strävan eller önskan om att ha lag representerade i 

de bästa serierna när spelarna är äldre, och här finns också tecken, efter våra intervjuer, på att 

tränarna arbetar för att så ska vara fallet. Vi får också här bilden av att tränarna är nöjda med 

att man i dessa lägen har möjligheten att spela med de spelare som kommit längst i sin 

utveckling, då klubben står bakom att man ska ta ut de bästa lagen i dessa sammanhang. 

Vill man dra en slutsats vad gäller detta så har tränarna i studien enhälligt svarat att det är just 

den enskilde spelarens utveckling som står som huvudfokus, men att man har olika 

tillvägagångssätt vad gäller att uppnå denna utveckling. Vi anser det dock vara väldigt positivt 

att tränarna har denna inställning, inte minst när det nästan dagligen i media diskuteras kring 

resultathets, där flertalet föreningar redan i tidig ålder tar ut s.k. representationslag, för att nå 

så bra resultat som möjligt. Vi tror att det är relativt lätt för en tränare att ”haka på” denna 

trend, och få alltför stort resultatfokus, men att tränarna i vår studie till väldigt hög grad följer 

den tänkta plan som gäller för föreningen.   

 

5.4 Ledningens arbete och utvärdering 

 

Vi har tidigare, med hjälp av texter av bl.a. Ruben Acosta Hernandez (2002) och David C. 

Watt (2003), diskuterat just vikten av en tydlig och fullgod återkoppling eller uppföljning av 

en förenings styrdokument. Vid en egen tolkning av detta anser vi att det betyder att 

ledningen aktivt bör se till att styrdokumenten, i detta fall spelarutbildningsplanen, följs. Det 

vi tidigt kan identifiera efter de intervjuer vi utfört, är att det finns brister i ledningens kontakt 

med tränarna och deras kontroll av tränarnas arbete.  
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Vi får framförallt en bild av att vissa tränare hade högre förväntningar på att ledningen mer 

aktivt skulle kontrollera grupperna, då både på träning och i matchspel. Några av tränarna 

beskriver också en avsaknad av en röd tråd, något som kan ses som en klar brist, då 

spelarutbildningsplanen syftar till att skapa just en röd tråd. Med risk för egen övertolkning av 

dessa resultat, får vi en bild av att tränarna är lite besvikna över att de inte har den kontakt 

med ledningen som de själva skulle vilja, och att mer frekvent och tydligare feedback 

efterfrågas från tränarnas håll.  

Men samtidigt som tränarna vill ha tydligare återkoppling, så finns tecken på att de, i alla fall 

vissa, anser det positivt att ledningen inte är alltför involverad i det dagliga arbetet. Känslan 

av att man har mycket eget ansvar är här det som är mest positivt ur tränarnas synvinkel, och 

det är för dem ett tecken på att ledningen är nöjda med deras arbete, att de har valt rätt man till 

rätt position.  

Dessa resultat kan tyckas något tvetydiga, då man å ena sidan är besviken på bristen av 

feedback, men samtidigt också känner positivitet kring just det med frihet under ansvar. 

Tränarna menar istället att vid de tillfällen de har fått feedback, så har denna enbart varit av 

positiv karaktär, och man har fått medhåll från ledning på det man gör. 

Detta skapar för oss en bild av en förening där tränaren får arbeta i stort sett helt fritt om 

denne vill göra det, på gott och ont. Vi tror att detta kan skapa vissa problem då det i 

slutändan kan skapa grupper där du har en ledare som arbetar mot klubbens planer, men på 

grund av bristande kontroll så upptäcks inte detta. Ser man till just denna studie så är 

helhetsbilden att tränarna till hög grad följer de riktlinjer som finns, men det beror snarare på 

att det är just rätt person på rätt plats, mer än att klubben ser till att forma de personer som 

tränar lagen. Om detta är ett tecken på att klubben är väldigt bra på att rekrytera kompetenta 

tränare med samma tankar kring ungdomsfotboll, eller om det mer är en lyckoträff är svårt att 

sia i om. Men bilden som framträder är att kontrollen kan och borde vara bättre, då det oftast 

finns faktorer, små eller stora, som kan korrigeras eller förbättras.       

5.5 Metoddiskussion 

 

I det stora hela anser vi att vår valda metod fungerade på ett bra sätt. Syftet var att undersöka 

hur väl tränarna arbetar efter spelarutbildningsplanen och den frågan har vi på ett bra sätt 

kunnat belysa genom vår datainsamling. Den insamlingsmetod som legat till grund för hela 

studien är intervjuerna vi har genomfört med tränarna i föreningen. Genom intervjuerna har vi 
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fått svar på de frågor som vi ansåg var relevanta efter att ha gjort vår analys av 

spelarutbildningsplanen. Vi drog viktiga lärdomar vid genomförandet av pilotstudien och 

även vid den första intervjun att vi i högre grad var tvungna att rikta frågorna mot 

spelarutbildningsplanen för att på ett tydligare sätt kunna koppla svaren från respondenterna 

till studiens syfte.   

Vi har även genomfört observationer för att styrka de svar vi har fått fram i intervjuerna. 

Observationerna har genomförts vid ett tillfälle med respektive tränare, dock har vi ett bortfall 

på en observation, då den tränare vi intervjuade inte längre är kvar i föreningen, och då inte 

höll något pass för oss att observera . Vid observationerna har vi försökt att tyda mönster i 

tränarnas agerande som stämmer överens med de svar de har gett i intervjuerna. Det handlar 

till exempel om att tränarna säger att de fokuserar mycket på passningsspel på träningarna, då 

har vi försökt att se om detta stämmer. Här är det viktigt att påpeka att vi endast har 

observerat vid ett tillfälle, vilket ger oss små möjligheter att göra en ordentlig analys huruvida 

det de säger stämmer eller inte. Det har mer handlat om att få en grundläggande bild av hur de 

är som tränare och hur de agerar.  

Vid själva textanalysen av spelarutbildningsplanen så har vi försökt att kategorisera den i 

olika delar. Detta har vi gjort för att få en tydligare bild av vad den tar upp och även för att 

enklare kunna jämföra våra svar från intervjuerna med dessa kategorier. Vi anser att denna 

metod fungerat bra och vi har enligt oss själva valt ut de delar som är viktigast. Sedan går det 

alltid att diskutera vilka delar som är relevanta, och där har troligtvis olika forskare olika 

inställning. Det område som vi anser hade kunnat skapa ytterligare djup till studien hade 

eventuellt varit att lite tydligare fokusera på alla olika praktiska moment för respektive åldrar 

som finns beskrivet i spelarutbildningsplanen.  

När vi gjorde urvalet till intervjuerna så valde vi att fokusera på att endast intervjua de som 

vart huvudtränare för respektive lag det senaste året (2011). Vi valde även bort de lag som 

spelar fotboll på sjumannaplan, denna avgränsning gjorde vi därför att tränarna för de lagen 

troligtvis inte varit i föreningen lika länge och att de heller inte har en lika seriös inställning 

till träningen som de som är lite äldre. Detta kände vi var en relevant avgränsning att göra då 

vi heller inte hade haft tid till att göra en djupare studie på alla åldersgrupper. Anledningen till 

att vi fokuserade på huvudtränarna är att det är dem som är ute mest på den dagliga träningen, 

och det är även dem som har en stor del av ansvaret för hur träningen bedrivs. Hade vi även 
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intervjuat assisterande tränare så hade det givetvis kunnat ge en djupare bild av hur 

situationen ser ut, men även här fanns inte tiden till att gå så djupt.        

Litteraturen vi har utgått från har i huvudsak bestått av böcker. Vi har försökt hitta litteratur 

som är relevant och som fångar upp vårt ämne väl. Det har varit svårt att hitta litteratur som 

tangerar eller är i närheten av vårt forskningsområde, och detta tolkar vi som att vår studie är 

en av få som genomförts med den här utgångspunkten. 

Sammafattningsvis måste det påpekas att det finns en styrka vad gäller vårt val av metoder, 

och det är det faktum att det är just en kombination av textanalys, intervjuer och 

observationer, något som kan beskrivas som triangulering. Wendy Olsen (2004) diskuterar 

just det positiva med att kombinera olika metoder i en och samma studie. Olsen menar att 

triangulering, inte bara ökar studiens validitet, men att den även påverkar och förbättrar 

förståelsen för det som undersöks. Detta överrensstämmer väl med vår studie, där vi efter den 

inledande textanalysen, fick större förståelse för hur klubben vill arbeta, och detta gav oss 

också bättre material för intervjufrågorna. Nästa metod, intervjuerna, gav oss sedan en inblick 

i tränarnas sätt att se på sitt arbete inom klubben, vilket gav oss vidare förståelse för hur 

arbetet i klubben verkligen ser ut. Detta stärktes sedan ytterligare av den tredje metoden, 

observationerna, där vi med egna ögon fick ytterligare förståelse och inblick i tränarnas roll 

som ledare. 

6. Slutsats 

 

De tränare vi under denna studie intervjuat ger en klar bild om att de tycker om 

spelarutbildningsplanen som styrdokument. De menar att det är ett bra verktyg att luta sig 

tillbaka mot, men det finns tydliga tendenser att tränarna ändå inte använder sig av 

spelarutbildningsplanen frekvent som hjälpmedel, utan att de istället mer använder sin 

kunskap och rutin i sitt dagliga tränarjobb. Det finns även tydliga brister vad gäller just 

planering av träning, där majoriteten av tränarna inte ägnar sig åt planering i långa perioder 

framöver, utan mer planerar sin träning med fokus på det som behöver förbättras för stunden.   

Ser vi till studiens syfte, som var att undersöka hur väl tränarnas arbete överensstämmer med 

föreningens spelarutbildningsplan, så får vi bilden av att tränarna arbetar, till viss del, efter 

hur föreningen vill bedriva sin verksamhet. Vi får bilden att föreningen genomsyras av en 

vilja att utveckla duktiga fotbollsspelare, snarare än en önskan att uppvisa bra resultat. Detta 
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är något som vi identifierat inte bara i spelarutbildningsplanen, utan även hos samtliga 

intervjuade tränare.  

Vi får dock en bild av att de flesta tränarna grundar mycket av sitt arbete i just 

spelarutbildningsplanen, men att de också präglas av sin egen syn på fotbollsutbildning. Med 

detta menar vi att tränarna själva har egna åsikter om hur saker och ting bör vara, och att de i 

detta fall majoriteten av gångerna går hand i hand med det klubben står för.  Detta grundar vi i 

att det finns tydliga bevis för att ledningen inte gör några större kontroller över tränarnas 

arbete, och då kan vi dra vissa slutsatser om att det mer handlar om just tränarnas kompetens, 

mer än ledningens styrning. 

Intrycket man får av de intervjuade tränarna är att de hade velat ha lite mer återkoppling från 

klubbens sida, samtidigt som de anser att det är skönt med friheten att i hög grad kunna styra 

själva. Sedan måste man ta med i beräkningarna att alla tränare är olika och att de kräver olika 

mycket feedback från föreningen sida på sitt arbete med laget.  

Vi ställer oss dock frågan om dessa resultat är generaliserbara. Vi som forskare anser att en 

intern generalisering är möjlig, och med detta menar vi att man kan dra slutsatser om alla 

tränare i föreningen, utefter resultaten i denna studie. Exempelvis kan detta handla om 

utveckling kontra resultat, där vi vågar sträcka oss så långt att konstatera att tränarna i denna 

förening är mer utvecklingsinriktade än resultatinriktade.  

Vad gäller ledningens arbete, kan vi också dra slutsatser om att det inte finns någon större 

kontroll av tränarnas arbete, men att detta inte nödvändigtvis är negativt för alla tränare. Det 

finns tecken på att vissa tränare hellre är friare i sin roll, medan andra vill ha större 

återkoppling. Här är det enligt oss viktigt att ledningen kan vara flexibel, de bör se till att de 

ger tydlig och återkommande feedback till de som vill ha den, samtidigt som de har möjlighet 

att skapa en friare roll till de tränare som de litar på, och som mår bra av detta.  

Likt det scenario Forsell & Westberg (2007) beskriver vad gäller implementering av 

styrdokument i företagsorganisationer, kan vi också se likheter i vår case-förening. Forsell 

och Westberg menar i sin bok att implementering och kontroll av styrdokument är det 

moment som ofta visar störst brister, och så är även fallet i vår studie. Även om dokumentet 

ses positivt ur tränarnas synvinkel, så arbetar inte klubben för att kontrollera att det följs. 

Vidare har vi diskuterat om dessa resultat går att generalisera externt, dvs. kan man med hjälp 

av resultaten i denna studie dra några slutsatser om hur det ser ut i andra föreningar. Vi måste 
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först och främst komma ihåg att denna studie är av lite karaktär, gjord på enbart en förening, 

och inte ens alla tränarna inom föreningen. Men med tanke på studien gjord av Relvas et.al. 

(2009), där han identifierat den svenska strukturen, så skulle man kunna tänka sig att 

resultaten hade sett liknande ut i en annan förening med samma organisationsstruktur som vår 

case-förening. Det ska dock kommas ihåg att påverkan från människorna inom organisationen 

är stor, och någon generalisering kan därför inte göras i detta fall.   

 

7. Förslag till vidare forskning 

Det som vi anser skulle vara ett förslag till vidare forskning är att göra en liknande studie på 

en annan förening som arbetar med en form av spelarutbildningsplan. Eftersom det inte har 

gjorts så många studier av det här slaget skulle det vara intressant och givande för forskningen 

att undersöka om de resultat som framkommer i vår case-förening även framkommer i en 

annan förening. Skulle så vara fallet så skapas större möjligheter för att göra generaliseringar.   

Vidare forskning skulle även kunna vara att undersöka varför det brister i kommunikationen 

mellan ledning och tränare. Uppenbarligen är situationen sådan att tränarna inte arbetar efter 

spelarutbildningsplanen helt och hållet och då skulle det vara intressant att förstå vad det 

beror på. Ligger problemet hos ledningen som inte lyckas implementera 

spelarutbildningsplanen tillräckligt väl, eller är det hos tränarna som inte vill följa den fullt 

ut.   
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