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Förord 

Sommaren 2008 stötte jag ihop med en idrottskonsulent från SISU idrottsutbildarna, på 

ett café i Gottskär. Efter ett par mejlväxlingar och ett telefonsamtal blev det bestämt att 

jag skulle skriva en uppsats, som behandlar samarbetet mellan karateklubbarna i 

Västsverige och SISU idrottsutbildarna (väst). Med detta vill jag alltså tacka 

”Gottskärsmannen” för all den tid och det engagemang som han lagt ner, för att stötta 

mig i mitt uppsatsskrivande.  

 

Jag vill också ge ett stort tack till min handledare, Owe Stråhlman. Utan din hjälp hade 

jag inte nått mitt mål. 

 

Sist men absolut inte minst vill jag tacka alla de karateklubbar vars tränare har ställt upp 

på intervjuer. Ert deltagande har gjort det möjligt för mig att slutföra uppsatsen, tack!
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1. Introduktion 

Kompetensutveckling är ett mycket aktuellt ämne såväl inom idrotten som i arbetslivet. I 

idrotten handlar kompetensutveckling framförallt om att få ledaren, men också ledarens 

adepter, att hålla kvar vid, samt att utveckla nya potentiella resurser. Vidare handlar det 

om att skapa garantier så att föreningens långsiktiga utveckling inte avstannar (Maltén, 

2000). 

 

Idrottsforskningen kommer ständigt med nya kunskaper som tyvärr alltför sällan når ut 

till idrottsföreningarna, idrottsledarna och utövarna. Ibland förmedlas denna kunskap 

genom de stegutbildningar för tränare och idrottsledare som specialidrottsförbunden (SF) 

anordnar, men många gånger utan framgång då idrottsledaren inte känner till hur hon 

eller han skall omsätta kunskapen i praktiken (Högberg, 2008). Därför bör ledare 

internutbilda sig med hjälp av t.ex. folkbildning. Internutbildning innebär i det här fallet 

att ledaren genomgår en utbildning som hålls inom idrottsorganisationen, t.ex. SISU 

idrottsutbildarna (SISU). Här finns det möjligheter för ledarna att förkovra sig och erhålla 

de kunskaper som forskningen producerar.  

 

Det finns enligt Walker, Pitney, Lauber & Barry, 2008 förvånansvärt lite forskning som 

behandlar idrottsledares uppfattningar till internutbildning inom idrotten, därav den tunna 

litteraturgenomgången. I den här rapporten ligger fokus på folkbildning, om föreningar 

som väljer att internutbilda sina ledare inom SISU och på de föreningar som inte 

samarbetar med dem. Det finns mycket lite eller ingen forskning alls kring varför 

idrottsledare avstår från att internutbilda sig och det är därför viktigt att undersöka vidare. 

Ledarskap är viktigt; inte minst för utövarna av idrotten, med en kompetent idrottsledare 

följer troligtvis kompetenta idrottsutövare. Och med kompetenta idrottsutövare kan 

människan nå såväl personliga som samhälleliga framgångar, både i Sverige och 

utomlands. Framgångarna kan leda till att Sverige hamnar i en ännu bättre position än 

tidigare och samtidigt övertyga de som trodde att Sveriges idrottsliga utveckling 

avstannat (Högberg, 2008). Sverige har redan många framgångsrika idrottare och med 

internutbildningar inom idrotten finns möjligheten till att de blir ännu fler. 

Folkbildningen kan vara ett första steg för Sverige att visa den övriga världen att vi 
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faktiskt hänger kvar och kan konkurrera då det kommer till idrottsliga prestationer – som 

långt ifrån alla, men många gånger är en produkt av ett bra ledarskap.  

 

Denna rapport kommer att behandla ledarskapet inom idrotten samt den eventuella 

utveckling av ledarskapet som kan ske, både genom formella och informella kunskaper. 

För att ta reda på hur och till vilken grad utveckling av idrott sker i form av utbildning 

undersökte författaren sex karateklubbar i Västsverige. Diskussionerna som tas upp 

längre fram i rapporten kommer genomsyras av den verksamhet som SISU bedriver, då 

dem är uppdragsgivare till denna rapport.       

 

1.2 Syfte 

Syftet är att beskriva varför karateklubbar väljer att inte internutbilda sina ledare. De 

frågeställningar som skall förtydliga syftet med studien är; 

 

 Vilka faktorer avgör det fortsatta samarbetet mellan karateklubbarna och 

SISU, då det kommer till internutbildning? 

 

 Vilka faktorer har en avgörande roll då karateklubbarna avstår från att 

internutbilda sina ledare inom SISU? 

 

2. Bakgrund 

2.1 Begreppsgenomgång 

 Kompetensutveckling handlar om att utveckla och höja kompetensen hos en 

individ (Nationalencyklopedin, 2009). 

 Kompetens beskrivs i Nationalencyklopedin, 2009 med ord som kunnighet och 

skicklighet. Vidare står det också att utbildning och erfarenheter som berör ett 

visst ämne kallas för formell kompetens. 

 Didaktik är läran om undervisningens och inlärningens teori och praktik (ibid). 

 Internutbildning är en utbildning som anordnas inom och av ett företag eller en 

organisation (ibid). 
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2.2 Folkbildning 

Redan på 1800 talet uppstod folkbildning i form av folkhögskolor, bibliotek, 

bildningscirklar osv. De första folkhögskolorna bildades 1868 medan studieförbunden 

inte uppstod förrän på 1900 talets början (Folkbildningsrådet, 2009). De studieförbund 

som finns idag har mycket tydliga inriktningar och samverkar med de organisationer som 

ligger det studerade ämnet nära till hands. Idrottens studieförbund (SISU) har t.ex. ett 

samarbete med riksidrottsförbundet. De många och tydliga inriktningarna på 

studieförbunden är ett utslag av att de skall kunna tillgodose många olika människors 

behov (Folkbildningsförbundet, 2009).  

 

Frågan är då; varför det var så svårt för SISU att bli ett accepterat studieförbund? De 

tillgodoser ju de människor som vill lära sig mer om idrott, träningslära, administration 

inom idrotten osv. Inom studieförbunden finns det bildningscirklar, numer kallade 

studiecirklar och nedan följer en definition från Folkbildningsrådet (2009) på vad en 

studiecirkel är för något: 

 

  ”Studiecirkeln består av minst tre personer som under minst tre sammankomster och minst nio 

studietimmar gemensamt söker kunskap. Cirkelledaren, som kan vara en av dessa tre, är godkänd 

av studieförbundets lokala enhet. Studiematerial finns tillgängligt för var och en av deltagarna 

senast vid den andra cirkelsammankomsten. Tid för eftertanke finns mellan sammankomsterna. 

En studiecirkel kan bedrivas med enbart fysiska möten, med en kombination av fysiska 

möten och distansstudier eller i sin helhet på distans.” (Folkbildningsrådet. 2009. Studieförbund – 

verksamhetsformer. Hämtat från: [www]: 2009-01-14, http://www.folkbildningsradet.se).  

 

Folkbildningsarbetet grundar sig i det oliktänkande som finns i samhället och därför skall 

alla deltagares åsikter respekteras. I folkbildning skall deltagandet vara frivilligt och 

deltagarna skall också ha stort inflytande på så vis att de kan vara med och lägga upp en 

utbildningsplan. Målet med folkbildning är att individen skall kunna påverka de egna 

livsvillkoren samt förändra olika förhållanden i samhället. Folkbildningsrådet är en 

organisation för folkbildning, vilket också innebär att de förespråkar just folkbildning. 

Enligt dem utnyttjade ca 744 000 unika personer under 2008 möjligheten att folkbilda sig 

i form av studiecirklar, genom de nio olika studieförbund som finns runtom i landet (här 
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är SISU exkluderade) (Folkbildningsrådet, 2009). Möjligheten att få utbilda sig i det 

ämne som faller individen till lags är ypperlig, dock kan frågan om varför inte fler 

människor utnyttjar folkbildning ställas, då det är både frivilligt, lärande och baserat på 

individens egna intressen. Är det någonting i folkbildningen som saknas?  

 

2.3 Idrottens Studieförbund 

SISU är idrottens studie- och utbildningsorganisation, de består av olika specialförbund 

som i sin tur består av olika medlemsorganisationer (SISU idrottsutbildarna, 2008). Deras 

verksamhetsidé går ut på att; 

 

”/…/ vara en för idrotten eftertraktad resurs som stimulerar människors lärande, stärker 

engagemanget och utvecklar verksamheten. Utbudet skall präglas av mångsidighet, flexibla 

metoder och hög pedagogisk kvalité.” (s. 1, SISU idrottsutbildarna, 2008). 

   

SISU:s verksamhet startade efter vissa motgångar (se t.ex. i Gustavsson, 2005) i 

Stockholm på Bosön den 23 september 1985. Det var då de blev ett officiellt 

studieförbund (SISU-idrottsutbildarna, 2005). Det har tvistats fram och tillbaka om 

huruvida idrott kan vara folkbildning, då det är en praktisk verksamhet och en 

fritidssysselsättning. Att föra en diskussion kring huruvida idrotten lämpar sig för 

studiecirklar pga. att det är en praktisk verksamhet är ovidkommande då drejning och 

glasblåsning är lika mycket praktiskt verksamhet som idrott. Det finns också de som 

anser att idrott inte är utbildning, vilket lett till många konflikter under SISU:s framväxt 

(Gustavsson, 2005) till det accepterade studieförbund som dem idag är. SISU erhöll 

tidigare sitt ekonomiska stöd från folkbildningsrådet, men från och med år 2007 sköter de 

sin verksamhet med hjälp av statsbidrag som utbildningsdepartementet står för (SISU 

idrottsutbildarna, 2009).  

 

SISU bedriver sin folkbildning och verksamhet i form av lärgrupper – något som kan 

liknas vid bildnings och -studiecirklar, föreläsningar med specialutbildade 

idrottskonsulenter, ämnesspecifika kurser med specialutbildade idrottskonsulenter och 

kulturarrangemang där ett budskap framförs med hjälp av foto, bild, teater, musik, dans, 

utställning eller en revy (Ibid). SISU ger idrottsföreningar möjlighet att utbilda både 
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ledare och adepter på ovanstående sätt. När en lärgrupp hålls är förutsättningen 

densamme som för vilket studieförbund som helst (läs Folkbildningsrådets definition 

ovan) och om dessa förutsättningar följs erhåller föreningen 25 kronor per deltagare och 

studietimme. Dessa pengar kommer sedan att bli föreningens resurspengar, vilka de kan 

använda sig av för att vidareutbilda ledare t.ex.  

 

2.4 Karate 

Karate betyder ”den tomma handens väg” och uppstod på 300 talet i Indien, varefter den 

också spred sig till Kina. På 1300 talet hade kamparten även nått den Japanska ön 

Okinawa och det var där som karaten utvecklades (Budo och kampsportsförbundet, 

2009). År 1920 nådde karaten det japanska fastlandet och runt år 1960 kom karaten också 

att nå Sverige (Nationalencyklopedin, 2009). 

 

Karate består av slag, sparkar, blockeringar, svep och kast, något som utförs mot en eller 

flera motståndare. Det finns olika moment i karateträningen såsom; Kihon - 

grundtekniker, Kumite – kamp och Kata – form (Budo och kampsportförbundet, 2009). 

Tävling sker alltid under ordnade former, matcherna bedöms av certifierade domare och 

det finns alltid minst en läkare att tillgå.   

 

3. Litteraturgenomgång 

Det finns förvånansvärt lite forskning som behandlar idrottsledarnas uppfattning gällande 

kompetensutveckling, vidare och – internutbildning inom idrotten. Artikelsökningar har 

skett i databaser såsom ”ERIC” och ”Sport discus”, där har sökord såsom ”sport”, 

”athletic trainer”, ”leader”, ”education”, ”further education”, ”competense 

developement”, ”physical education & training”, “continuing education”, “eligibility”, 

“certification” mm. använts. Resultatet av artikelsökningarna har inte lett till någon större 

mängd relevant forskning, därav den tunna litteraturgenomgången. Vidare har artiklar 

gällande studiecirklar, idrottsledare och dess olika kompetenser samt idrottsliga 

erfarenheter sökts på idrottsforum.org samt libris.tk utan någon framgång. De få artiklar 

som funnits redovisas i denna rapport.  
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3.1 Ledarskap 

Ledaren har en centralroll i föreningsidrotten då denne har möjlighet att påverka sina 

adepter genom den makt och det ansvar som ligger i ledarollen. Det är också viktigt att 

ledaren är medveten om vilka konsekvenser det hon eller han gör får – för att det är 

insikten i konsekvenserna av ledarens handlande som förändrar och utvecklar svensk 

idrott enligt Eriksson (1988). Ledarrollen innefattar såväl som det idrottsliga också det -

sociala ledarskapet. Det idrottsliga ledarskapet är de teoretiska och praktiska erfarenheter 

ledaren har i och om idrotten. Medan det sociala ledarskapet avser det sociala ansvar 

ledaren har för sina adepter. Det handlar om att skapa en god gemenskap i verksamheten 

där alla känner förtroende för varandra, både adepter och ledare (Riksidrottsförbundet, 

2007:3).   

 

3.2 Ledarskapsutbildningar inom Budo och Kampsportsförbundet 

Svenska Budo och Kampsportsförbundet (SB&K) anordnar stegutbildningar inom 

förbundet. De har som mål att genom förbundsutbildningarna; utveckla verksamheten, 

höja kompetensen i alla led, stärka sammanhållningen i förbundet och följa de av 

idrottsrörelsen uppsatta mål som finns samt att svara gentemot samhällets förväntningar 

på kampsport (Svenska Budo och Kampsportsförbundet, 2009). 

 

På nästa sida följer en figur som förklarar hur SB&K arbetar med stegutbildningar. 
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Figur 1.0 – Svenska budo och kampsportsförbundets utbildningsstege. 

 

SB&K har en utbildningsstege där steg ett till tre kan genomgås i förbundets regi. För att 

kunna genomgå steg fyra och fem krävs en akademisk utbildning vidare måste SB&K 

utnämna ledaren till förbundsinstruktör eller yrkesutbildare efter genomgången utbildning 

(Svenska Budo och Kampsportsförbundet, 2009). 

 

3.2 Idrottsledarens kompetenser 

Kompetensen i ett ledarskap kan beskrivas utifrån ledarens handlingar i förhållande till 

den kunskap och erfarenhet som hon eller han besitter (Högberg, 2008). Den idrottsliga 

kunskapen kan innefatta fem olika kompetenser; 

 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 

Ålder: Minst 16 år Minst 18 år - -  

Praktisk 

erfarenhet 

Minst tre års 

träning 

Minst ett år sedan 

steg ett 

Minst två år sedan 

steg två och sju års 

träning 

Minst 15 års 

träning 

 

Utbildnings 

längd: 

Sammanlagt 

fyra dagar 

Sammanlagt fyra 

dagar 

Sammanlagt sex 

dagar 

  

Vad krävs: Genomgången 

utbildning 

Genomgången 

utbildning 

Genomgången 

utbildning 

Utnämning efter 

40 poäng. Eller 

förslag från 

sektion, ska 

redovisa teori 

eller praktik. 

Utnämning efter 

160 poäng. Eller 

förslag från 

sektion, ska 

redovisa teori 

eller praktik. 

SB&K Steg 5 

 

Yrkesutbildning 

 

SB&K Steg 3 

 

Distriktsinstruktör 

 

SB&K Steg 4 

 

Förbundsinstruktör 

 

SB&K Steg 2 

 

Klubbinstruktör 

 
SB&K Steg 1 

 

Gruppinstruktör 

 

Grundläggande 

tränarutbildning inom 

specialidrotten 

 

Påbyggnad av 

tränarutbildning inom 

specialidrotten 

 

Fortsatt tränarutbildning. 

 

Totalt 300 timmar 

utbildning steg ett, två och 

tre. Inklusive praktik. 

 

Ett årig högre 

tränarutbildning. 

 

600 timmar utbildning. 

 

Fyraårig magisterutbildning 

för tränare. 

 

2400 timmar utbildning. 



  

 8 

 

 Funktionell kompetens – innebär att ledaren är förtrogen med idrotten sedan 

tidigare. Ledaren skall alltså känna till idrottens kultur, regelverk samt besitta de 

tekniska färdigheter som krävs då idrotten skall utföras (Riksidrottsförbundet, 

2006:1). 

 

  Psykologisk kompetens – här skall ledaren ha kunskap om sig själv och om 

andra individer. Ledarens uppgift är också att utveckla individens tro på sig själv, 

acceptera en prestation samt att visa förståelse för den stress och press som 

individen upplever (Riksidrottsförbundet, 2006:1). 

 

 Didaktisk orienterad coachning kompetens – berör träningsupplägget. 

Ledarens uppgift är att förmedla det som skall läras ut på ett bra sätt, demonstrera 

det som skall läras ut, välja arbetsformer eller träningsätt, få adepterna att 

utvecklas både socialt och idrottsligt samt att kunna planera och organisera 

träning både på kort och lång sikt (Riksidrottsförbundet, 2006:1). 

 

 Kommunikativ kompetens – innebär att ledaren skall kunna lyssna på och 

kommunicera med både adepter, föräldrar och andra tränare. Ledaren skall få 

adepterna att arbeta mot gemensamma mål, försöka se lösningar på konflikter i 

gruppen, ge feedback, utbyta erfarenheter med andra tränare och kunna inspirera 

sina adepter (Riksidrottsförbundet, 2006:1). 

 

 Administrativ kompetens – rör den kunskap som gör att träning och 

tävlingsverksamhet skall gå runt. Det handlar om att kunna planera och organisera 

det administrativa arbetet (Riksidrottsförbundet, 2006:1).  

 

Kunskap i fyra av dessa fem kompetenser kan förvärvas genom den utbildning som SISU 

erbjuder. Dock krävs det i karaten att ledaren redan besitter den funktionella 

kompetensen, då det är omöjligt att enbart läsa eller lyssna till sig den. Det skiljer sig från 

det Ekeroth (2003) kom fram till i sin studie ”Elitboxningstränarens uppfattningar om 
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mångfald, utbildning och ledarskap”, där boxningstränarna ansåg att egen erfarenhet av 

aktivt utförande av sporten inte var nödvändigt, men att det var en klar fördel. 

 

En ledare med kunskap i var och en av ovanstående kompetenser är säkerligen en 

kompetent ledare, dock anser författaren att en fördjupning i någon eller flera av 

ovanstående kompetenser skulle kunna utveckla ledarskapet ytterligare. Det produceras 

ständigt nya kunskaper inom idrotten vilket gör att både nya och erfarna ledare har 

möjligheten att utvecklas då de utbildar sig. Vad som kan komma att bli problematiskt 

och missvisande är begreppet: idrottsligkompetens, då idrottsledarens kompetens inte 

alltid ligger inom ramarna för vad som redovisats ovan. En kompetent idrottsledare kan 

givetvis besitta andra kunskaper än vad som redovisats och fortfarande vara kompetent. 

  

3.3 Tränares förhållningsätt till internutbildning 

I en studie av Ekeroth (2003) står det om elitboxningstränares uppfattningar kring bl.a. 

utbildning och ledarskap. Nästan alla respondenter i studien var överens om att 

kompetensutveckling var bra, då de uppgav att utveckling av deras egen tränarkompetens 

var viktigt. Däremot menade några respondenter på att de tränarkurser som de genomgått 

inte har varit speciellt lärorika, utan mer en bekräftelse på vad de redan kan. Andra 

menade på att det finns alltid något att lära sig, någonting som de kan ha användning för i 

ledarskapet. Vidare var många överens om att det sociala utbytet som sker 

elitboxningstränare emellan är minst lika lärorikt som själva innehållet i kursen, här delar 

de erfarenheter och bekräftar varandras kunskaper. Att läsa vetenskapliga artiklar var 

viktigt för att erhålla kunskap enligt någon av respondenterna i Ekeroths (2003) studie, 

medan andra menade att observation av både nationell och internationell boxning var 

viktigt för att erhålla nya kunskaper. Samtliga var överens om att kompetensutveckling 

var nödvändigt både för de tränare som var nya och för de som redan hade erfarenheter 

av att vara boxningstränare. Samtliga respondenter tyckte att de tränarkurser som oftast 

hölls på Bosön var bra, då allting fanns där. Dock fanns det önskemål om att 

kursverksamheten skulle spridas ut och läggas på olika platser i Sverige från gång till 

gång, då det ofta blev långa och kostamma resor för de som skulle utbilda sig. 
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3.4 Didaktik i teori och praktik 

I en miljö där lärande står i centrum, som i en idrottsförening är det viktigt att läraren har 

kunskap i att undervisa samtidigt som läraren också skall ha kunskap om undervisning. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Figur 2. Förhållandet mellan undervisningspraktik och undervisningsteori. (Lindström & Pennlert, 2006). 

 

Det finns enligt Jan Bengtsson (1993) tre sätt att införskaffa kunskap om 

undervisningspraktik. Det första är självreflektion, genom att analysera och reflektera 

kring sin egen praktik utvecklar individen i fråga sin självkunskap samt erhåller 

kunskaper om sin egen undervisning, vilket i denna rapport gäller ledarskapet. Det andra 

sättet är att föra samtal med likasinnade, i detta fall med andra ledare inom idrotten. Då 

utvecklar individen ett kollegialt språk samtidigt som hon eller han införskaffar sig en 

kollektiv kunskap. Det sista och tredje sättet är att läsa forskning som rör didaktik, det 

medför vetenskapliga kunskaper i undervisning och lärande. Bengtsson (1993) menar 

också att den teoretiska didaktiken kan påverka den praktiska didaktiken. Vad han vill ha 

sagt med det är alltså att det är möjligt att ta till sig kunskaper i litteraturen som sedan kan 

omsättas i praktiken. Dock är förutsättningen att ledaren både vill, kan och vågar göra 
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detta. Precis som i allting annat som människan gör krävs träning, i detta fall träning för 

att bli en skicklig undervisare eller instruktör. Den distanserade delen handlar om den 

teoretiska kunskap som ledaren förkovrar sig i, om ledarskapet medan avdistansiering 

istället handlar om ledarens möte med sina adepter, undervisning i praktiken. 

 

4. Teoretisk referensram 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den här rapporten skrivs utifrån ett sociokulturellt perspektiv där utgångspunkten ligger i 

att människan hela tiden lär sig, lärandet är någonting som aldrig upphör. Vad hon lär sig 

å andra sidan beror på i vilken situation individen befinner sig i (Säljö, 2000). Lev 

Vygotskij betonade värdegrunden i det sociokulturella perspektivet. Han menar att 

människan föds in i en förtolkad social och kulturell omgivning där lärande processen är 

det första som sker. Därefter kommer barnets utveckling som i sin tur sker på två sätt, det 

ena kommer inifrån och är biologiskt medan det andra kommer utifrån och är socialt 

(ibid.).   

 

Människan har i alla tider använt sig av både språkliga och fysiska redskap, 

samlingsnamnet för dessa är kulturella redskap. Språkliga redskap utgör människans 

intellekt, kommunikation, diskurs och mentalitet medan de fysiska redskapen som också 

kallas för artefakter (hjälpmedel), är en produkt av det kollektiva intellektet. Det är en 

samling kunskaper som utvecklats och som med hjälp av människan producerat 

hjälpmedel såsom t.ex. telefoner och internet, vilket i sin tur underlättar 

kommunikationen mellan två eller flera människor (Säljö, 2005). Mycket av det vi lär oss 

sker i interaktion med andra människor, det är alltså i samtalet med våra medmänniskor 

som kunskaper återskapas, utvecklas och hålls vid liv (Säljö, 2000). Till skillnad från 

andra arter på jorden kan människan utbyta erfarenheter och kunskaper med hjälp av 

kommunikation, människan kan fråga om hjälp och på så vis ta del av andra individers 

kunskap. Hon kan sedan använda de ”lånade” kunskaper som hon efterfrågat för att 

utföra en viss handling och när hon har utfört den avsedda handlingen med de ”lånade” 

kunskaperna har hon samtidigt lärt sig och gjort den ”lånade” kunskapen till sin egen 

kunskap (Ibid.). 
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4.2 Vidareutbildning inom idrott 

I artikeln ”An exploration of Athletic Trainers’ Perceptions of Continuing Education 

Process” av Walker et. al (2008) beskrivs idrottstränarens uppfattning kring fortsatt 

utbildning inom idrotten. Artikeln handlar främst om idrottslärare på högstadie och –

gymnasieskolor som väljer att utbilda sig enligt ”Continuing education units” (CEUs). 

CEUs är en centralenhet för idrottsutbildning och de som genomgår utbildningen kan 

välja bland ett flertal ämnen som behandlar idrott. En genomförd utbildning leder till att 

idrottsledaren blir certifierad vilket i sin tur också leder till att de blir mer accepterade av 

andra professionella hälsovårdsinstitutioner och av sina egna adepter. När idrottsledarna 

vidareutbildar sig får de en högre kompetens, något som många gånger ökar 

självförtroendet hos individen och ledaren i fråga. Med kompetens och självförtroende 

kan idrottsledaren lära ut olika färdigheter till sina adepter, på ett skickligt sätt. 

Deltagarna i studien säger att det är viktigt att läsa ett ämne som ledaren är i behov av. De 

ska läsa en kurs för att få en bredare kunskap inom idrotten, för att stärka sina svagheter 

och inte enbart för att de tycker den verkar vara intressant. 

 

”/…/ I chose topics that I’m weak in and I want to explore new areas, you know, revisit something 

that I haven’t seen in awhile./…/” (s. 5. Walker et.al 2008). 

 

För att sammanfatta resultatet i stort var det några avgörande punkter som låg till grund 

för om deltagarna valde att utbilda sig inom CEUs eller inte; 

 

1. Personlig inlärningsstil  

När det kommer till val av ämne (kurs) menar deltagarna i studien också på att 

sättet som ämnet skall läras ut på t.ex. genom en lektion, workshop eller 

diskussion, skall tas hänsyn till då individer tar till sig kunskap på olika sätt. En 

del lär sig genom praktiska övningar och andra genom teoretiska genomgångar 

(Walker et.al, 2008). 

 

2. Geografisk plats 

Var i landet utbildningen låg spelar roll (Walker et.al, 2008). 
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3. Relevans för idrotten och ledarskapet 

Deltagarna i studien menar att det är viktigt att studera sådant som de kan tillämpa 

i sitt ledarskap, i sin idrott. (Walker et.al, 2008). 

 

4. Kostnader  

Här handlar det om kostnader för kursavgifter, resor och boende. Finns det 

ekonomiska resurser att tillgå från arbetsgivare eller idrottsorganisationer är valet 

av ämne kanske inte lika noggrant från deltagarens sida jämfört med om 

deltagaren själv står för kostnaderna (Walker et.al, 2008). 

 

5. Tid på året   

Spelar stor roll för de som tränar och tävlar i säsonger. I fotboll t.ex. är hösten en 

period där tränaren tillsammans med laget är mycket fokuserade på träning och 

tävling. Då kan det vara svårt för ledaren att ta sig tid för att vidareutbilda sig 

(Walker et.al, 2008). 

 

5. Metod 

Den vetenskapliga ansatsen har tagit intryck av hermeneutiken då de empiriska data som 

samlats in har bedömts utifrån de uppslag som författaren erhållit. Dessa uppslag skall 

kunna besvara frågorna vad, hur och varför. Vad är syftet med rapporten, hur går 

författaren tillväga för att nå sitt mål och varför går författaren just den vägen? 

Hermeneutik innebär också att empiriska data som samlats in skall genomgå en tolkning 

av författaren. För att reabiliteten skall bli så hög som möjligt redovisas också det 

otolkade empiriska materialet för läsaren i form av citat, detta för att läsaren skall kunna 

försäkra sig om att författaren inte övertolkat de kvalitativa data som framkommit av de 

intervjuer som genomförts (Infovoice, 2008). 

 

5.1 Avgränsningar 

Den idrott som undersökts i rapporten är karate. Rapporten genomfördes i sex 

karateklubbar i Västsverige, utan några ekonomiska resurser. 
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5.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval skedde då författaren tog hjälp av en idrottskonsulent på SISU. 

Författaren valde tillsammans med idrottskonsulenten ut idrotten karate, då det var en 

idrott där mycket lite samarbete mellan SISU och föreningarna i Västsverige pågick. 

Denna idrottskonsulent gav författaren namnen på de karateklubbar som SISU har eller 

har haft ett samarbete med. Därefter valde författaren ut sex stycken karateklubbar i 

Västsverige. För att undersökningen skulle täcka så stor del av svensk karate som möjligt 

valdes fem olika stilar i karaten ut. Av dessa sex karateklubbar har en klubb ett pågående 

samarbete med SISU, två klubbar har haft ett tidigare samarbete med dem, två klubbar 

har aldrig varit i kontakt med SISU som studieförbund tidigare och en klubb har varit i 

kontakt med dem, dock blev det aldrig något samarbete. I samtliga sex karateklubbar 

intervjuade författaren en ledare ifrån varje klubb. Av de sex karateklubbar vars kontakt 

som deltog i studien var två kvinnor och fyra män.  Den idrottskonsulent som stod för 

kontakten mellan författaren och de karateklubbar som samarbetar med SISU deltar 

också i studien, i form av en telefonintervju.  

 

5.3 Instrument 

Rapporten bygger på kvalitativa data i form av djupintervjuer. För att utföra intervjuerna 

skapades frågor, i form av en intervjuguide. Dock omarbetades intervjuguiden (se bilaga 

1) med hjälp av de synpunkter som författaren erhöll av handledaren, som senare också 

kom att validera den nya intervjuguiden. Istället för det papper som tidigare var fyllt med 

frågor skapades fyra huvudkategorier med några stödfrågor, nämligen; 

 

 Bakgrundsfakta 

Här fanns frågor om ålder, kön och utbildning. 

 

 Förkunskaper om SISU idrottsutbildarna 

Här tillfrågades respondenterna om de kände till vad SISU idrottsutbildarna är för 

en organisation. 
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 Eget utförande – eget ledarskap 

Här bestod frågorna till största delen av ledarnas egen kontakt med karaten och 

ledarskapet. Det fanns också frågor kring hur ledarna såg på sitt eget ledarskap. 

Vidare handlade en också en fråga om det intryck som respondentens första ledare 

inom karaten gjorde på dem.   

 

 Utbildning  

Här togs tidigare utbildningar inom idrott och karate upp, samt vilket behov av 

utbildning klubben hade. En fråga behandlade de kunskaper som ledaren har men 

som inte kommer från tidigare utbildningar. 

 

Ytterligare två underkategorier stod med på den intervjuguide som användes. Den ena 

underkategorin var inriktad på de klubbar som redan hade ett samarbete med SISU och 

tog upp frågor kring samarbetet samt fördelar och nackdelar med organisationen. Den 

andra underkategorin var inriktad på de klubbar som inte hade något samarbete med 

SISU och tog upp frågor kring varför karateklubbarna väljer att inte utnyttja möjligheten 

till kostnadsfri internutbildning. Författaren hade för avsikt att låta djupintervjuerna vara 

semistrukturerade, detta för att både syftet och de frågeställningar som skrivits tidigare i 

rapporten skulle bli besvarade (Merriam, 1994). Intervjuguiden användes som stöd, för 

att ingen nödvändig information skulle glömmas av. 

 

Vidare skapades också ett antal frågeställningar till den telefonintervju som hölls med en 

idrottskonsulent från SISU. Telefonintervjun spelades in och transkriberades. 

Frågeställningarna byggde på den information som respondenterna i karateklubbarna gett. 

Frågorna ställdes på ett liknande sätt till idrottskonsulenten då denne skulle kunna ge 

SISU:s syn på de frågor som rör folkbildningen inom idrotten. Respondenternas svar 

skall i resultatdiskussionen kunna jämföras med idrottskonsulentens svar. Frågorna 

behandlade enbart SISU:s verksamhet och upplägget på frågorna var; 
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 Bakgrundsfakta 

Ålder, kön, grundskoleutbildning, akademisk utbildning samt utbildning inom 

SISU. 

 

 Egna uppfattningar 

Vilken syn har idrottskonsulenten på SISU:s föreläsningar och kurser? 

 

 Arbetet ut gentemot idrottsklubbar 

Här behandlades frågan hur SISU arbetar gentemot idrottsföreningar. 

 

 Idrottsinriktning? 

Här togs frågan upp om SISU arbetar mer mot fotboll än mot budo och 

kampsport. 

 

 Marknadsföring 

Frågan om SISU når ut med sitt budskap till de klubbar som aldrig haft ett 

samarbete med organisationen ställdes här. Hur marknadsför dem sig? 

 

5.4 Datainsamling 

Ett informationsmejl skickades ut till de karateklubbar som valts ut för undersökningen 

(se bilaga 2). Till de föreningar som inte svarat skickades ytterligare ett mejl ut, där 

författaren påminde om undersökningen och frågade efter intresset för deltagandet i 

undersökningen (se bilaga 3).  Därefter togs kontakt per telefon med de karateklubbar 

vars kontaktperson hade svarat på mejlet, under det telefonsamtalet fanns det utrymme 

för frågor och funderingar kring studien och det var också här som tid och plats för 

intervjun bestämdes.  

 

Intervjuerna genomfördes i fem av sex fall i karateklubbens egna lokaler. I det sjätte 

fallet genomfördes intervjun på en restaurang. Idrottskonsulenten från SISU tillfrågades 

per telefon om han ville deltaga i studien i form av en telefonintervju 
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Efter de sex intervjuer som genomförts med samtliga ledare i karateklubbarna runtom i 

Västsverige, skickades i enlighet med vad Trost (2007) rekommenderar också ett tack 

mejl ut (se bilaga 4). Detta för att visa uppskattning för deras tid och för den information 

som de delgav författaren till studien.  

 

5.5 Dataanalys  

Intervjuerna spelades in på diktafon och transkriberades ordagrant i separata dokument. 

Det empiriska materialet lästes igenom noggrant åtskilliga gånger. Därefter bildades olika 

kategorier som i resultatdelen också kom att bli rubriker. Under dessa rubriker samlades 

de empiriska data som var relevanta och svarade för syftet med studien in. 

Sammanfattningarna lästes igenom ytterligare några gånger och därefter skrevs utvalda 

citat tillsammans med en förklarande text ut i resultatet, under de rubriker som skapats i 

analysen. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Under rapportens gång har författaren tagit hänsyn till de namn, eventuella aktiviteter och 

platser som nämnts under intervjuerna. Detta för att materialet inte skall kunna kopplas 

till de individer och karateklubbar som deltagit i rapporten. I det informationsbrev (se 

bilaga 2) som skickades ut per mejl stod det att informationen de lämnar skulle behandlas 

konfidentiellt och ingen utomstående skulle kunna ta reda på vem som har sagt vad. 

 

De riktlinjer som Vetenskapsrådet (2007) har satt upp för att skydda respondenternas 

integritet och anonymitet har varit utgångspunkt och tagits i beaktning under hela 

rapportens gång. Respondenterna har genom sitt deltagande i rapporten underförstått gått 

med på den analys av de empiriska data och den publicering av de resultat som 

framkommit i rapporten. 
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6. Resultat 

I resultatet kommer samtliga sex intervjuer med ledare från karateklubbar i Västsverige 

redovisas till en början, i slutet av varje kategori kommer också de resultat av den 

intervju som hölls med idrottskonsulenten på SISU redovisas. Redovisningen av 

resultatet kommer att presenteras under de kategorier som skapats under analysen av de 

empiriska data som samlats in. I resultatet kommer (namn) ersätta ett namn, (förening) 

kommer att ersätta en karateklubb, (plats) kommer ersätta en geografisk plats och 

(aktivitet) kommer att ersätta en aktivitet. Detta för att individerna i de olika 

karateklubbarna skall undgå att bli identifierade. För att underlätta i läsningen kommer 

också respondenten betecknas med ett R och en siffra, beroende på vilket nummer 

intervjun har, medans intervjuaren kommer betecknas med I. Idrottskonsulentens svar 

kommer betecknas med Idr.K. Vidare används … då t.ex. tankepauser i respondentens 

intervju förekommit och /…/ används då vissa delar av intervjumaterialet plockats bort, 

då det är irrelevant. 

 

6.1 Förkunskaper samt tidigare erfarenheter av SISU idrottsutbildarna 

Det var tre karateklubbar som aldrig haft något samarbete med SISU. Var och en av dessa 

tre karateklubbars ledare kände till att dem existerade, dock var SISU:s roll som 

idrottsutbildare oklar för dem alla tre. Men samtliga kände till idrottens bokklubb där 

SISU är utgivare. Två av ledarna var medlemmar i den. 

 

R1 -  /…/ jag är ju medlem där då, och får hem det där månadsbrevet med de där utbildningarna 

som de har och dem där böckerna då. Och jag är ganska så duktig på att köpa en del böcker 

faktiskt, jag har köpt nu dem senaste åren när man själv har börjat starta klubb då så har jag gått 

in i det här med tränarrollen. 

 

R3 - Vi fick kontakt med SISU ganska sent faktiskt, vi fick information och så men det var 

ingenting vi strävade efter, för att vi visste inte, det var ganska flummigt för oss; -  vad är det för 

någonting?  Sedan har jag alltid köpt böcker genom idrottens bokklubb, så den vägen har jag ju 

känt till SISU.  
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Två av karateklubbarna som aldrig haft ett samarbete med SISU idrottsutbildarna känner 

till att dem finns, men vet inte vad organisationen arbetar med.  

 

R 2 - dom erbjuder väl utbildningar är väl vad jag eh, tror mig känna till. Men nej, jag har 

egentligen inte stött på dem mer än att jag får lite utskick och man får rätt mycket utskick och 

reklam så att man tar inte riktigt till sig det. Så att jag ka inte påstå att dom har nått mig med sitt 

budskap, mer än att jag vet att dom finns. 

 

R 3 - Det känns inte som att vi är insatta i vad SISU gör, det känns som att vi måste gå och ta reda 

på vad som händer. Och orken och tiden och resurserna finns inte alltid i klubbarna. Om de vill 

att det ska bli mer samarbete känns det som om att dom måste bli mer aktiva från sitt håll. 

 

En av karateklubbarna som aldrig haft ett samarbete hade kunskap om att de kunde 

utbilda t.ex. ledare, i form av de resurspengar som SISU står för. Dock fungerade aldrig 

samarbetet mellan den karateklubben och SISU.  

 

R 3 – /…/  vi kom i kontakt med (namn) som berättade vi kunde göra såhär och såhär genom att 

fylla i lappar och så vidare så det gjorde vi första gången. Då fick vi några böcker av dem /…/ 

Och sedan det här vi skulle träffas med funktionärer och göra någonting tillsammans med SISU 

blev inte av heller. Sedan dess har jag inte haft någon kontakt med dem. Jag försökte ringa några 

gånger men (namn) svarade aldrig, jag lämnade meddelanden men (namn) ringde inte tillbaks. 

Då tänkte jag, det är ingenting jag ska sträva efter, det verkar inte vara någonting som dem vill 

liksom. 

 

En av de klubbar som har samarbetat med SISU tidigare, kände till att karateklubben 

kunde utbilda sig och har använt sig av SISU:s studiematerial, lärcirklar mm. Men ingen 

på SISU hade talat om vad närvarolistan var till för och hur ledaren skulle fylla i de 

studietimmar som utövats. Resurspengar var heller ingenting som ledaren visste att 

klubben kunde få. 

 

I - /.../ Vad har SISU gett för information till er? 

R 6 - Ingenting mer än det man har läst på hemsidan. /…/ jag ringde och sa att vi ville starta den 

här kursen då. Okej sa dom och så skickade de böckerna till mig. Sedan så var det helt tyst då och 

så kom det en närvarolista som man skulle fylla i då, på de som ville vara med på den här kursen. 

Och så fick man skicka in den. Sedan var det tyst, ända tills nu i november. Då ringde de igen och 
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ville ha redovisningen, före årsskiftet då. Den skulle de haft redan i oktober sa de då, och det hade 

jag inte en aning om. /…/ 

 

I - Om SISU hade gett er mer information om hur det går till hade… 

R 6 - Kolla på hemsidan säger dem. 

 

I telefonintervjun får idrottskonsulenten en fråga om hur SISU marknadsför sig och det 

sker dels genom mun mot mun metoden, budokampsportsmötet som hålls för nya 

föreningar en gång om året, på föreläsningar och kurser. 

 

Idr.K - Så att, det här går mun mot mun metoden och då går det sakta, men sedan brukar (namn) 

då, på Göteborgsbudo och kampsportsförbund bjuda in alla nya föreningar på ett år. /…/ Eh, då 

går ju den här löpelden väldigt mycket fortare, då kan jag ju liksom, ja då kan jag ju nå väldigt 

många klubbar. /…/  Så att det där med marknadsförningen om hur vi gör och så vidare, det 

brottas vi ständigt med. För vi berättar ju då på alla våra kurser, alla våra konferenser, ja alla 

våra utbildningar som vi har då är det ju liksom, ”ta kontakt med SISU, ring den och den 

idrottskonsulenten, för det är den som har hand om ditt område, eller din idrott”. /…/ Vi täcker ju 

24-25% av alla föreningar. Säg att de är 2000 föreningar så kanske vi når säg 500.  Och det är 

alldeles åt helvete för lite alltså. 

 

6.2 Framtida samarbete med SISU idrottsutbildarna? 

Av de karateklubbar som inte samarbetar med SISU är två av tre ledare intresserade av 

ett framtida samarbete förutsatt att det fungerar sinsemellan karateklubbarna och SISU. 

För den andra klubben är det också viktigt att den tid som läggs ner ger resultat till 

klubben. 

 

R 3 - Ja, ja det hade vi velat. För vi har liksom, vi har alltid olika utbildningar för lite olika, ja 

antingen för nya instruktörer, eller högre instruktörer som ska utbildas eller för funktionärer till 

våra tävlingar som ska utbildas och så.  Så det är alltid något behov som vi har, men vi har inte 

sökt något samarbete med SISU för att det känns inte som att vi får någon respons va. 

 

R 1 - Om det finns en möjlighet till att man kan lära sig någonting, att utvecklas och samtidigt få 

bättre ekonomi i klubben hehe, så blir det ju en win-win situation. Det skulle ju vara tiden som går 

åt då, men då får man ju avväga om det är värt det för klubbens skull då. Personligen känner jag 

ju gärna. 
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Den tredje karateklubben är inte lika intresserad av ett samarbete, men… 

 

R 2 - /…/ vi vill bara träna och ha kul egentligen. Och utöver det så vill vi lägga så lite energi som 

möjligt. Så spontant så tror jag inte att vi är intresserade av något sådant som du säger, men eh i 

alla fall inte vi instruktörer som varit med ett tag, men vi försöker slussa in lite nya nu och där eh, 

är det ju en annan puck så att säga. Där kan det ju vara möjligt att vi kan få dem engagerade i 

det, liksom. 

 

Vidare pratade R 2 om något klubben åsidosatt lite men som fortfarande är oerhört viktigt 

och även där ansåg ledaren att det hade varit bra med någon form av utbildning. 

 

R 2 - Vi har ju aldrig haft någon allvarlig olycka då va, men det kan hända, det kan vara ett 

hjärtstillestånd och det kan vara vad som helst. Och sådant tror jag att det hade varit bra om vi 

var lite mer förberedda på. /…/ Sådana grejer, hjälp med det och ja.(Ledaren pratar om 

förstahjälpen utbildningar, författarens anmärkning). 

 

I – Så det är sådana grejer ni känner att ni skulle vilja ha mer hjälp med? 

R 2 - Nej jag vet inte om vi skulle vilja ha det. Men det, men ja, det är nog det enda som vi ser att 

det skulle finnas en öppning. Där vi själva skulle tycka att det var bra, att skicka våra instruktörer 

på en sådan kurs. 

 

Det finns många sätt att lära och det har R 2 ett antal exempel på; filmer, böcker och 

gästinstruktörer är något som klubben använt sig av i många år. De känner inget behov av 

utbildning, men de utbildar sig; 

 

R 2 - Vi bjuder in gästinstruktörer, man tar till sig övningar som är bra, som dom gör och så 

implementerar vi det i våran pedagogik och metodik i träningen. /…/Och instruktörsvideo som 

man kan köpa. Det har vi faktiskt haft en hel del, i början på nittiotalet så hade vi någon 

instruktörs, någon bok i, alltså bra träningsövningar i thaiboxning. Thai och -kickboxning, 

mitsövningar och sådant där. Sen har det ju, nu de senaste tio åren har det varit mycket MMA 

instruktörs filmer. Det finns en hel uppsjö med sådana filmer som man kan se på. Det kanske inte 

handlar så mycket om pedagogik utan det är väl mer teknik, parövningar och träningsövningar 

och hur man ska lära ut en teknik./…/ Ja det blir ju pedagogik då, får man väl säga/…/ 
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SISU (i väst) har från och med januari 2009 nya regler som skall få fler klubbar 

motiverade till utbildning i samarbete med SISU, nämligen; 

 

Idr.K - /…/ vi ökat vår resurs till föreningen, så för varje lärgruppstimma är det istället för 25 

kronor nu 30 kronor per lärgruppstimma./…/ Vi har också ett, ett startbidrag när dom börjar och 

alltså när de kastar in (utfört, författarens anmärkning) sin första lärgruppstimme så att säga så 

tickar de på 3000 kronor på deras, ska vi säga SISU konto, för att de ska känna att de kan köpa 

material eller gå på någon föreläsning. Och sedan då när de har gjort sina första 100 

lärgruppstimmar då tickar de ytterligare in 1500 kronor på deras SISU konto så att säga. Det är 

alltså en rejäl ökning då. /…/ Det är ett litet sätt för oss att marknadsföra oss på ett ännu tydligare 

sätt. Vad ska jag säga, för att få in mängden föreningar och så att det är fler som vet om oss och 

att fler vill ha med oss att göra då så att säga. Och det här är ju vårat distrikt då (SISU 

idrottsutbildarna i väst, författarens anmärkning). Hur de andra distrikten gör, det vet jag inte.      

 

6.3 Fördelar i samarbetet med SISU idrottsutbildarna 

Av de tre karateklubbar som samarbetar med SISU håller alla tre med om att de är en för 

idrotten oerhört bra resurs, då möjligheten till utbildning finns.   

 

R 4 -/…/ vi har ungefär ett pass per dag när vi fyller i, för vi pratar alltid om klubben, planerar 

och det är alltid en och en halv eller en hel timme, så då tar vi 45 minuter och skriver in, så det 

gör vi konstant. Och de resurspengarna går då antingen till (aktivitet) eller vad nu det skulle vara, 

köpa in utbildnings material, då till (namn) och DVD och böcker, men vi har inte använt 

pengarna så mycket nu. Det var längesedan vi använde pengarna. Men det tar ett år och komma 

upp i 14 000 kronor i resurspengar, så vi sa det att vi samlar på oss lite och sedan gör vi 

någonting stort när det gått ett år. Så det tänkte vi, det gör vi. 

 

R 5 - Jag tror eller jag tycker att det var nog den… eller det att man kan förkovra sig, att man kan 

få… ah utbildning helt enkelt.  /…/ för annars blir det att man bara utgår från sina egna 

erfarenheter eller, eller alltså att det finns ingen vetenskap bakom det jag gör. /…/ Att man får 

kunskap någon annanstans ifrån.  Det är nog det bästa.  

 

R 6 - Det är ju ett bra forum, helt klart. 

 



  

 23 

Två av tre karateklubbar har använt de resurspengar som karateklubbarna erhållit från 

SISU till olika aktiviteter, de har skickat ledare på utbildningar, köpt in studiematerial 

osv. 

 

R 4 - Det är mycket ledarutbildning, där vi har tagit... det började att vi åkte till (aktvitet) gjorde 

vi första gången, alla instruktörer./…/ vi åkte till (aktivitet) allihopa över en hel weekend och dom 

(SISU, författarens anmärkning) stod för allting  nej, vi betalade en lite summa tror jag, per 

person, men det var ju så lite vet du. Sedan fick vi spa, middagar, frukost, allting och då hade vi 

då ledarutbildning med SISU  /…/ Och det var skitroligt! Man fick höra en massa grejer som man 

inte hade en aning om, du vet om allihopa. Så det var jätteroligt. Och vad vi kan förbättra, vad är 

vårat mål, och framtidsmål och allting sådant där... hur ser klubben ut om 20 år till exempel. 

 

R 5 - Så kan vi ge de instruktörerna som är då, möjlighet att gå på kurser. Sedan har vi ju haft 

några gånger en sådan där kick-off hade vi då ihop med, då var (namn) med från SISU. Då hade 

vi kick-off för instruktörer och för styrelsen, åkte bort och hade grejer. Men vi hade inget 

rutinmässigt utan det bara ploppade upp liksom, utan det var; ” ah det hade varit roligt, ja det 

hade det vart”. 

 

Och vad är det som gör att dessa karateklubbar fortsätter samarbeta med SISU? En 

karateklubb tyckte att den personliga kontakten var viktig. 

 

R 4 - Hade det inte varit för den personliga kontakten med SISU, så hade vi nog inte haft så bra 

kontakt med SISU. Det är ju tack vare (namn), att vi har fått en sådan otrolig respons ifrån honom 

att vi har en dialog, man kan ringa upp och fråga om hjälp så fixar han det. Hade man inte haft 

hans engagemang så hade man nog inte stått här idag kanske med SISU, det tror jag faktiskt inte 

om jag ska vara ärlig.  

 

Sedan fanns det en karateklubb som på grund av omorganiseringar i klubben mist en del 

av det samarbete som dem haft tillsammans med SISU.  

 

R 5 - Vi har ju inte valt att inte ha ett större samarbete utan det handlar mer om organisation. /…/ 

Det är ganska mycket en, en person. Klubbledaren så att säga, som håller i alla trådar och så och 

då gäller det ju också att kunna hålla i alla trådarna och då är det vissa saker som faller och 

bland annat har det varit det med SISU. Och det är ju helt idiotiskt, för det är ju bara till vår 
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fördel.  Så att, eh men det blir ju så att när vi har kurser, när vi har möten eller när vi har extra 

saker, vilket vi har ganska ofta så glömmer vi våra SISU blanketter, vi glömmer fylla i dom.   

 

6.4 Vad skulle SISU idrottsutbildarna kunna göra bättre? 

Två av sex karateklubbar tycker att utbildningarna ligger avlägset. Avståndet verkar göra 

att några ledare avstår från att deltaga i SISU:s olika kurser. 

 

R 1 - /…/ Mycket utav det är ju tyvärr i Stockholm, i Västra Götaland finns det typ bara två 

stycken. Geografiskt så är det oftast inte så nära. /…/ 

 

R 6 - Det som är nackdelen med det då är ju att man måste åka så långt. Oftast så lägger de ju 

kurserna i större städer. /…/ 

 

Som skrevs tidigare i resultatet är det oklart för fyra stycken av de karateklubbar som 

deltagit i studien, vad SISU har för arbetsuppgifter och vad organisationens arbete går ut 

på. Två av dessa fyra karateklubbar vet att de finns, men inte vad dem gör. Medan två 

karateklubbar vet på ett ungefär vad dem gör, men inte hur det dem gör går till 

 

R 3 - /.../ Dom borde vara lite mer aktiva gentemot klubbarna, inte gå ut med halvdan information 

och papper via förbundet utan söka upp klubbledarna personligen och sitta och prata med dem, 

och berätta lite om vad de kan göra och om vad SISU kan göra och så vidare. Det är den biten det 

känns som om att det fattas, från SISU’s sida. De finns där men dom är lite osynliga också. 

 

I - de är inte så aktiva i… 

R 3 - ..i marknadsföringen om man säger så, de söker inte upp klubben. Och för oss är det 

fortfarande lite diffust, vi vet inte vad som döljer sig bakom det här molnet 

 

Fem av sex ledare menar på att den personliga kontakten är viktig. SISU når inte ut med 

sitt budskap på enbart mejl och hemsida.  

 

R 5 - /…/ jag har inte tänkt på det att som jag inte tycker att det fungerar. Men då är det nog så 

mera att, när jag tänker på det att dom är lite anonyma. Vi får per mejl, kurserna och så, får man 

ju. Men, eh… jag tror till och med att om vi hade fått broschyrer eller något du vet /…/ jag tror 

det hade varit en annan grej då. Att de ligger framme sådär (så pekar ledaren på klubbens 

cafébord, författarens anmärkning) och att man kan ta med sig på möten, mer öppet. /…/ Mer 
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konkreta, folk eller broschyrer./…/ hade det då kommit någon och knackat på dörren så hade det 

varit en annan sak tror jag. 

  

R 6 - Ja det är ju kontakten då. Man kanske skulle ha haft mer kontakt själv då också va, men eh… 

ja jag vet inte. Det är ju dom som sitter med allt liksom.  För att veta vad man ska ringa och fråga, 

måste man ju veta i förväg vad jag ska fråga om. Visst jag har varit ute på deras hemsida och läst 

också, men det var ju inget personligt utbyte av något slag. Sitta där och titta på en skärm och 

läsa.  

 

När det kommer till utbildning finns det enligt idrottskonsulenten en mycket bred 

kursverksamhet lokalt, d.v.s. i Göteborgs distrikt. 

 

Idr. K - Om man tittar på lokalt, det vill säga vårat distrikt då så tycker jag att vi /…/ Vi har en 

väldigt bred i både kurs och konferens, om vi pratar rena kurser då. /…/ Och där har vi då 

plattformen, det är en himla massa olika idrotter som har gått samman för att dom skall eh, ja 

lära sig grunderna kan man väl säga då. Ja ledare för alla åldrar har man de till. Sedan ledare 

för barn, ledare och tränare för ungdom, elitidrott där man har allting upp hela vägen till riktigt 

tuffa elitidrottare då. Vi kör en massa kurser inom idrottsmedicin med massage och kost och 

antidoping, tejpning, kost och prestation, ja och så vidare. Vi har organisationsledarskap med 

bokföring, föreningslära, arbetsledarkunskap, projektledarutbildning, presentationsteknik, kassör, 

revisor, sekreterare, styrelsen ett lag och så vidare. Och sedan har vi då datakunskap på det då. 

Alltifrån Power Point och Excel till Photoshop och Indesign och ja, hur man följer upp med 

datorn då så att säga. Så det är det vi har lokalt.  

 

Vidare har arbetssättet för SISU förändrats genom åren. Numer krävs det enligt SISU inte 

samma initiativtagande från deras sida, då klubbarna självmant söker sig till 

idrottskonsulenter inom organisationen. 

 

Idr.K - /…/ när jag började på SISU kan man säga så här, att då var det vi som var aktiva till att 

ringa till föreningar och be om att få komma till dom och att eh… se till att vara ute i 

föreningarna om man säger så. Eh, nu sedan ja nästan sju eller åtta år sedan i alla fall, så vågar 

jag säga det att, det är väldigt, väldigt få gånger som jag behöver sätta mig ner och titta över 

något register på klubbar och säga såhär ”oj vilka ska jag ringa idag”.   
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Vidare brukar arbetet med nya samarbetspartners enligt idrottskonsulenten bygga på ett 

antal möten med både tränare, styrelse och föreningens aktiva innan verksamheten 

startar. 

 

Idr.K - /…/ så att jag ska träffa dem nu den åttonde då och sedan så träffar jag deras styrelse 

någon vecka efter och sedan träffar jag alla deras aktiva några veckor ytterligare senare då. Så 

jag brukar lägga in det så att man har en tre till fyra möten med varje förening innan det då 

börjar komma igång med verksamhet, innan det börjar komma in en första lärgruppsanmälan och 

sådär.  

 

7. Metoddiskussion  

Den vetenskapliga ansatsen är till största delen idiografisk då den ämnar beskriva 

klubbledarnas individuella tankar och värderingar (Nationalencyklopedin, 2009). Under 

rapportens gång användes de metoder och verktyg som lämpade sig bäst för att få fram 

önskat resultat, den vetenskapliga ansatsen angavs m.a.o. under tiden som rapporten 

växte fram. 

  

7.1 Avgränsningar 

Den idrott som valdes grundade sig på de samtal som författaren tillsammans med en 

idrottskonsulent på SISU, har haft sedan i somras. Anledningen till att karateklubbar i 

Västsverige undersökts ligger i den önskan som idrottskonsulenten uttryckte då samtalen 

ägde rum.    

 

Författaren tog kontakt med idrottskonsulenten för att få information om vilka 

karateklubbar som redan har eller som haft ett samarbete med SISU. Detta var ett bra sätt 

för författaren att få korrekt information och dessutom på ett lättillgängligt sätt. Dock är 

de få karateklubbar i Västsverige som samarbetar med dem och det kan därför vara lätt 

att ta reda på vilka karateklubbar som deltagit. Dessa klubbar är dock informerade och 

har tagit del av det mejl där det står att författaren erhålligt kontaktuppgifterna till deras 

respektive karateklubbar från den idrottskonsulent som de också känner till från SISU.  
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I denna rapport intervjuades en ledare i varje klubb, då rapporten syftar att undersöka 

vilka faktorer som ligger till grund för att ledare inom idrotten väljer att inte utbilda sig 

inom SISU. Författaren valde att intervjua ledarna då de hade den information som 

efterfrågades. Fördelningen på respondenterna var slumpmässig då två ledare var kvinnor 

och fyra var män. För att täcka så stor del av karaten som möjligt valdes också fem olika 

karatestilar ut. Vilka stilar som valts ut uppges dock inte med hänsyn till de klubbars 

identitet som valts ut. 

 

Författaren valde att hålla en intervju med idrottskonsulenten då rapporten skall kunna 

jämföra den syn som idrottskonsulenten har på SISU med den syn som ledarna har. 

    

7.2 Instrument 

De empiriska data som samlats in i form av djupintervjuer byggde på den intervjuguide 

som åstadkommits. Frågorna i intervjuguiden var semistrukturerade, vilket gjorde att 

författaren kunde få individuella och unika svar av respondenterna. Det fanns fyra 

huvudkategorier och två underkategorier. I respektive kategori fanns ett fåtal frågor till 

stöd då författaren intervjuade respondenterna, detta för att nödvändig information inte 

skulle falla bort. Replikerbarheten är låg då resultatet inte kommer bli detsamma ifall 

studien upprepas. Författaren har medvetet strävat mot att få fram det unika i ledarnas 

utsagor, vilket gör det svårt att upprepa. Intervjuguiden fungerade som stöd under 

intervjuerna, men frågorna som ställdes till respondenterna ställdes aldrig i följd och var 

formulerade på olika sätt. För att komplettera den information som erhållits ställde 

författaren följdfrågor som täckte upp de frågor som inte ställts i intervjuguiden. 

Författaren erhöll den information som efterfrågades, dock kändes intervjuerna stundtals 

lite röriga ifrån författarens håll, framförallt vid några tillfällen då författaren upplevde att 

det var svårt att formulera sig och ställa relevanta följdfrågor. 

 

Intervjuguiden var indelad i fyra huvudkategorier, den första var bakgrund och där 

tillfrågades respondenten om hon eller han ville berätta om sig själv och sin bakgrund. 

Det som inte togs upp kompletterades med de frågor som fanns i intervjuguiden. Den 

andra huvudkategorin var förkunskaper om SISU idrottsutbildarna, där ombads 
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respondenten berätta vad de visste om SISU. Här kompletterades emellanåt svaren med 

följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt. Tredje kategorin eget utförande – 

eget ledarskap behandlade ledarens erfarenheter av karaten och ledarskapet. Den fjärde 

och sista huvudkategorin var utbildning och där fick respondenten svara på om de hade 

genomgått några utbildningar inom idrotten och vilka. De fick också svara på om de var i 

behov av utbildning och om de kunde tänka sig att utbilda sig inom SISU. Det finns 

också två underkategorier, den ena behandlar det samarbetet som karateklubben och 

SISU har tillsammans. Medan den andra kategorin var till för de karateklubbar som inte 

hade något samarbete tillsammans med organisationen. Samtliga kategorier låg till grund 

då författaren intervjuade respondenterna, dock hade den tredje kategorin eget utförande 

– eget ledarskap, kunnat uteslutas. Den information som erhölls i den här kategorin var 

mycket intresseväckande dock svarade inte informationen mot rapportens syfte. Detta 

kunde besparat författaren tid då transkribering och analys av den irrelevanta texten ägde 

rum.   

       

7.3 Datainsamling 

Första kontakten med ledarna var via mejl, då författaren ville försäkra sig om att ingen 

viktigt information uteblev. Vidare togs kontakt per telefon då ledarna visat intresse per 

mejl, under telefonsamtalet fick ledarna sina frågor kring rapporten besvarade och tid för 

följande intervju bokades. Till de karateklubbar som inte svarade vid första 

mejlkontakten skickades ett påminnelse mejl ut, detta kan av ledarna upplevts som 

påtvingande. Dock stod det klart i det första informations mejlet att deltagandet var 

frivilligt. 

 

Intervjuerna skedde i fem av sex fall i karateklubbens egna lokaler, något som anses vara 

positivt. Ledarna var bekanta med den miljö som intervjun hölls i och detta kan ha 

medfört ett lugn som gjorde att respondenterna kände sig bekväma i intervjusituationen. 

En intervju hölls på en restaurang, detta kan ha medfört störningsmoment såsom andra 

gäster och ljud. Det påverkade framförallt transkriberingen av intervjun, då vissa ord var 

omöjliga att höra.    

 



  

 29 

7.4 Dataanalys  

Intervjuerna spelades in på diktafon och överfördes till en ljudfil på datorn. Ljudfilen 

spelades upp i ett program i datorn och skrevs därefter ned ordagrant till separata 

textdokument. Vid några tillfällen under transkriberingen var det omöjligt att höra 

enstaka ord som sades och sammanhanget tillsammans med en gissning om vad som 

sades fick avgöra vad som slutligen skrevs ned i textdokumentet. Detta kan ha medfört att 

respondentens svar inte blivit korrekt nedskrivet, dock är det endast enstaka ord vilket 

inte påverkar hela sammanhanget.  

 

De empiriska data som framkommit under intervjuerna lästes igenom noggrant åtskilliga 

gånger, detta för att författaren skulle kunna skapa sig en bild av helheten i materialet. 

Efter att ha läst igenom materialet ett flertalgånger upptäckte författaren både likheter och 

skillnader i respondenternas svar, något som kom att ligga till grund för de kategorier 

som senare också kom att bli rubriker i resultatet. För att validiteten i rapporten skall vara 

så hög som möjligt lades citat från respondenterna in under respektive rubrik i resultatet. 

Dessa citat kan jämföras med den diskussion som författaren för utifrån resultatet och på 

så vis kan läsaren också försäkra sig om att citaten inte har övertolkats. 

      

7.5 Etiska överväganden  

De regler och riktlinjer som vetenskapsrådet (2007) satt upp för att skydda 

respondenterna har följts då rapporten skrivits. Vidare har det informationsbrev som 

skickats ut till alla respondenter via mejl gjort klart för huruvida informationen som 

erhålls kommer att användas. 
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8. Resultatdiskussion 

Syftet med rapporten är som tidigare skrivits att ta reda på varför karateklubbar i 

Västsverige väljer att inte internutbilda sina ledare. Vidare skall de frågeställningar som 

ligger till grund för rapporten också besvaras;  

 

 Vilka faktorer avgör det fortsatta samarbetet mellan karateklubbarna och SISU, då 

det kommer till internutbildning? 

 

 Vilka faktorer har en avgörande roll då karateklubbarna avstår från att 

internutbilda sina ledare inom SISU? 

 

Rapporten bygger på sex intervjuer med ledare i olika karateklubbar samt på en intervju 

med en idrottskonsulent på SISU. Det går inte att generalisera resultatet då endast sju 

intervjuer gjorts. Dock finns det en generallitet i det resultat som framkommit i utsagorna 

som respondenterna lämnat vid intervjun. Det går att utläsa ett mönster hos klubbarna och 

det är främst utifrån det som diskussionen senare kommer att föras. De resultat som 

framkommit stämmer också vid några tillfällen överens med de resultat som finns 

redovisade i tidigare forskning. 

  

8.1 Förkunskaper samt tidigare erfarenheter av SISU idrottsutbildarna 

Av resultatet att döma känner samtliga karateklubbar till att SISU existerar, de har dock 

liten eller ingen kunskap alls om hur arbetet i organisationen ser ut och varför de finns 

till. SISU idrottsböcker har däremot nått ut till karateklubbarna och två av de föreningar 

som inte har ett samarbete med SISU är medlemmar i bokklubben. Redan här finns det 

stora möjligheter att få två klubbar involverade i ett samarbete med SISU, då båda 

klubbarna dessutom själva har uttryckt ett intresse för vidare samarbete. Internutbildning 

och utveckling är viktigt för idrottsrörelsen såväl som för ledaren själv, att föreningen gör 

framsteg, såväl som i tränings som i – tävlingssammanhang. Utvecklingen kan ske 

formellt t.ex. genom de böcker, kurser och lärgrupper som SISU arrangerar. Informellt 

sker utvecklingen genom den verksamhet som sker dagligen (Riksidrottsförbundet, 

2006:1). Enligt Bengtsson (1993) finns det tre sätt att införskaffa kunskap om 
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undervisningspraktik och på så vis också utvecklas som ledare. Det första sättet är 

självreflektion, när ledaren analyserar och reflekterar kring det som sker i karateklubbens 

dagliga verksamhet erhåller hon eller han också kunskaper om sitt ledarskap. Ett annat 

sätt för karateledaren att erhålla nya kunskaper är att samtala med andra ledare och 

tränare i andra föreningar och i olika idrotter. Det är ju trots allt i interaktion med andra 

människor som människan lär sig samtidigt som kunskaper återskapas, hålls vid liv och 

då framförallt förs vidare (Säljö, 2000). Det finns enligt Bengtsson (1993) ytterligare ett 

sätt erhålla användbara kunskaper som idrottsledare och det är genom att läsa den 

vetenskapliga forskning som finns inom det område som ledaren önskar bli bättre inom. 

Det stämmer också överens med det resultat som Ekeroth (2003) kommit fram till i sin 

studie, då en av boxningstränarna menade på att det var viktigt att läsa vetenskapliga 

artiklar för att få nya kunskaper. 

 

En karateklubb, vars ledare har varit i kontakt med SISU tidigare, i hopp om att få ett väl 

fungerande samarbete, avbröt senare sitt försök till detta då ledaren upplevde dålig 

respons från SISU:s sida. Ledaren menade på att det är SISU som har resurserna som 

krävs; personal, tid och pengar, för att det ska kunna bli ett bra samarbete. Vidare har 

idrottsledare många gånger andra saker som skall göras för att föreningen skall fungera. 

Att följa upp det som sägs bör vara en grundförutsättning för att ett samarbete skall kunna 

etableras. En annan karateklubb vars ledare tog kontakt med SISU per telefon för att 

upprätta ett samarbete fick de böcker som krävdes för att genomgå kursen, dock gavs 

ingen information kring hur klubben skulle genomföra den lärcirkel som efterfrågats. 

SISU bör vara grundliga med den information som ges ut till ledarna då de inleder ett 

samarbete med nya föreningar, detta för att minska risken för missförstånd och okunskap. 

Något som senare kan komma att leda till irritation både från SISU och 

idrottsföreningarnas sida. 

 

Enligt idrottskonsulenten är marknadsföringen ett ständigt dilemma för SISU. ”Mun mot 

mun” metoden verkar vara det sätt som attraherar flest nya föreningar till ett samarbete 

med organisationen. Det årliga Budo och Kampsportsmötet som hålls för nya 

karateklubbar i Göteborgsdistrikt är också ett tillfälle då många nya kontakter med 
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kampsportsföreningar upprättas. För att skapa en bättre förståelse för vad organisationen 

arbetar med hos idrottsföreningarnas ledare och aktiva bör SISU, i den information som 

ges eller skickas ut klargöra för syftet med organisationen samt för hur arbetssättet ser ut. 

Det är viktigt att detta material är lättillgängligt så att de föreningar som är intresserade 

kan hitta all nödvändig information utan några större ansträngningar. 

 

8.2 Framtida samarbete med SISU idrottsutbildarna? 

Två av de tre karateklubbar som inte haft något tidigare samarbete med SISU visade sig 

vara intresserade av ett samarbete, förutsatt att det fungerade och var värt den tid som 

skulle behövas läggas ned på utbildning. Den ena klubben är i behov av att utbilda både 

nya och oerfarna ledare såväl som de behöver vidareutbilda erfarna ledare. De håller 

också utbildningar av funktionärer, vilka har som till uppgift att hjälpa till vid tävlingar i 

sekretariat osv.  Här finns det stora möjligheter för SISU att starta ett samarbete för att 

tillsammans med karateklubben kunna utföra både lärcirklar och kurser. 

 

Ledarna har en central roll i föreningsidrotten och det är därför viktigt att de är medvetna 

om vilken makt och vilket ansvar de faktiskt har över sina adepter (Eriksson, 1988). För 

att kunna bli karatetränare är det en förutsättning att ledaren själv har tränat karate, något 

som skiljer sig från det som Ekeroth (2003) kom fram till i sin studie. Karate är en idrott 

där tekniken har stor betydelse, en ledare utan egna erfarenheter av utförandet har inte 

den kunskap som krävs för att kunna lära ut de moment och tekniker som karaten 

innehåller. De tekniska och teoretiska kunskaper ledaren har med sig från sitt eget 

utövande, utgör den del av ledarskapet som kallas för; det idrottsliga ledarskapet. Den 

andra delen består av ledarens förmåga till att kunna skapa en god gemenskap i 

föreningen. För att adepterna skall utvecklas är de viktigt att de känner trygghet, något 

som går hand i hand med förtroende, förtroende till både träningskamrater och ledare, 

denna del kallas för det sociala ledarskapet (Riksidrottsförbundet, 2007:3).  

 

En ledare säger att deras klubb inte är i behov av utbildning, då föreningen endast finns 

till för de som vill träna och ha kul. R 2 menar på att ledarna i klubben har såpass lång 

erfarenhet av ledarskapet att utbildning inte är nödvändigt. Dock nämner samma ledare 
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att de genom åren som gått i klubben har använt sig av gästinstruktörer från andra 

kampsporter, köpt in instruktörsböcker och instruktörsfilmer ifrån andra kampsporter där 

de hämtar både nya övningar och sätt att lära ut övningar på. Det om något är 

utvecklande. Föreningen utbildar sig alltså genom de böcker, filmer och gästinstruktörer 

som håller i träningarna emellanåt. Vidare menar ledaren i klubben på att de nya 

instruktörer som skall rekryteras, kanske skulle kunna ha nytta av att genomgå någon 

slags utbildning, men ledaren låter fortfarande osäker på om det verkligen är nödvändigt. 

Ledaren påstår att klubben inte är i behov av utbildning, men vid ett par tillfällen under 

intervjun medger tränaren att ”de kanske kunde vara bra” med utbildning av olika slag, 

ändå. Om inte annat finns det kanske en möjlighet för SISU att knyta sig an klubben för 

att bedriva lärcirklar kring de filmer och böcker som karateklubben studerar, i syftet att 

nå en bredare kunskap inom just kampsport. 

 

SISU (väst) har sedan januari 2009 nya regler som gynnar de föreningar som väljer att 

upprätta ett samarbete med dem. Det innebär att varje deltagare får 30 kronor per 

studietimme istället för 25 kronor som de var tidigare. Föreningen får också 3000 kronor 

då de hållit sin första lärgruppstimme och 1500 kronor då de genomfört mer än 100 

lärgruppstimmar. Idrottskonsulenten menar på att det är ett sätt för SISU att 

marknadsföra sig och att få alltfler klubbar intresserade av ett långsiktigt samarbete.. Det 

krävs att SISU informerar kring vilka möjligheter idrottsföreningarna har, då de utbildar 

sig inom SISU. För de resurspengar som föreningarna erhåller kan ledare och adepter 

erhålla olika kunskaper inom idrottens alla och olika arenor. Det är viktigt med 

kompetenta ledare inom idrotten, inte minst inom karaten då det är en relativt liten sport i 

Sverige, med ca 17 000 utövare (Svenska budo och kampsportsförbundet, 2009). De 

ledare som verkar inom karaten har som uppgift att lära upp nya utövare, utveckla de som 

redan tränar karate och den svåraste uppgiften som då blir extra viktig inom karaten då 

idrotten är såpass liten, är att inspirera och motivera sina utövare till att fortsätta träna. I 

studien ”Lärande och erfarenheters värde – en studie av ledare inom barn- och 

ungdomsidrott” av Gerrevall, Carlsson & Nilsson (2006:1) beskrivs idrottsledarens fem 

olika kompetenser. Av dessa fem idrottsliga kompetenser kan SISU ge djupare kunskap i 

fyra av dem, genom de lärgrupper, kurser och föreläsningar som arrangeras. Möjligheten 
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att utbilda sig finns både för nya och erfarna ledare och det är en möjlighet som bör tas 

tillvara på. Att ha funktionell-, psykologisk-, didaktisk-, coachnings-, administrativ- och 

kommunikativ -kompetens ger stora fördelar i arbetet som idrottsledare då kunskapen i 

respektive kategori kan vara till hjälp då ledaren behöver hantera olika situationer inom 

idrotten. De idrottsliga kompetenserna täcker upp för en stor del av idrottens alla 

områden då de innefattar både den praktiska undervisningen som det administrativa 

arbetet, som gör att idrottsföreningar går runt.  

  

8.3 Fördelar i samarbetet med SISU idrottsutbildarna 

De karateklubbar som har ett pågående eller har samarbetat med SISU tidigare anser att 

organisationen står för någonting bra. En av karateklubbarna som har eller har haft ett 

tidigare samarbete med dem tycker det är viktigt att ha kunskap om det som skall läras ut. 

Via SISU får ledaren en grund att stå på och kan hänvisa till de kurser och den litteratur 

som hon eller han har använt sig av. För ledaren är det viktigt att det som lärs ut bygger 

på mer än bara ledarens egna teorier och tankar om träning. En annan ledare i en 

karateklubb säger att deras kontaktperson är största anledningen till varför de fortsätter 

samarbeta med SISU. Ledaren menar på att den relation som de har bygger på 

gemensamma intressen och en vilja från SISU sida att hjälpa till att utveckla det redan 

befintliga samarbetet. Den personliga kontakten är viktig och utifrån det sociokulturella 

perspektivet är det också i interaktionen med andra människor som lärande sker (Säljö, 

2005). När saker och ting står oklart ringer ledaren till idrottskonsulenten och ber om 

hjälp. I den situationen ”lånar ledaren kunskap” från idrottskonsulenten och använder sig 

sedan av de ”lånade” kunskaperna för att lösa problemet. I och med detta har ledaren lärt 

sig att behärska kunskapen och samtidigt gjort den till sin egen kunskap (Ibid). 

 

Vidare har två av tre karateklubbar som samarbetat med SISU fått tillgång till 

resurspengar som de senare använt i syftet att utveckla och utbilda både 

styrelsemedlemmarna och ledare i klubbarna. Detta har i båda fallen skett genom böcker, 

kurser, dvd filmer och aktiviteter som utförts på annan plats än i klubbens egna lokaler. 

Det var aktiviteter som enligt ledarna har varit både roliga, inspirerande men samtidigt 

väldigt lärorika. Detta uppskattades av båda karateklubbarna då det förde med sig många 
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positiva fördelar och inte minst för att sammanhållningen bland både ledare och 

styrelsemedlemmar blev bättre. Enligt tidigare studier se t.ex. Bengtsson (1993) är det i 

samtal med andra likasinnade, i detta fall karatetränare som nya kunskaper kring 

utbildningspraktik uppstår. Vidare menar Walker et.al (2008) också på att deltagarna i 

CEUs utbildning lär in nya kunskaper på olika sätt. Många av de respondenter som deltog 

i deras studie ”An exploration of Athletic Trainers’ Perceptions of Continuing Education 

Process” ansåg att diskussioner med andra deltagare i utbildningen, var lärorika. Ekeroth 

(2003) har i sin studie också kommit fram till liknande resultat då respondenterna i hans 

studie betonar det sociala utbytet som sker vid kurstillfällen, elitboxningstränarna 

emellan. De anser att samtalen som sker mellan ledarna är minst lika givande som själva 

innehållet i de tränarkurser som de genomgått. Vidare skall interaktionen mellan två eller 

flera individer inte underskattas, då detta i flera vetenskapliga studier bevisats vara en 

grundläggande faktor då det kommer till inlärning av nya kunskaper. SISU har tagit 

hänsyn till de lärande samtal som sker mellan två eller flera individer, dels på de 

aktiviteter som beskrivits ovan men framförallt när det kommer till den utbildningsform 

som sker i lärgrupper. I deras verksamhetsinriktning 2008 – 2009 står det; 

 

”Vi ser lärandet som en livslång process, där vi utgår från människors olika insikter, erfarenheter 

och förutsättningar. Dialogen, mötet och samtalet är centralt med en prägel av att lära av andra 

men också att man lär varandra.” (s.1, SISU idrottsutbildarna, 2008)  

 

Citatet talar för sig själv och antagandet att SISU arbetar utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv kan också göras, då de mycket riktigt fokuserar och ser lärande på de möten 

och samtal som sker mellan två eller flera individer. 

 

En karateklubb som har haft ett tidigare samarbete med SISU menar på att det finns 

”vissa delar” som faller bort då ansvaret oftast ligger på klubbledaren, som för övrigt har 

många andra saker att tänka på då karateklubben skall fungera. När de har möten, kurser 

och andra typer av utbildningar glömmer de helt enkelt att fylla i lapparna för lärgrupper. 

Här finns ytterligare en sak att tänka på när det kommer till SISU. Det gäller att 

upprätthålla kontakten och att på något sätt påminna karateklubbarna om de fördelar som 

samarbetet medför. I resultatet finns det en uttryckt, återkommande önskan, nämligen; att 
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SISU skulle arbeta mer aktivt gentemot karateklubbarna. Kontinuerliga besök, 

telefonsamtal och personliga mejl skulle kunna vara nyckeln till ett mer aktivt arbete 

gentemot föreningarna. 

 

8.4 Vad skulle SISU idrottsutbildarna kunna göra bättre? 

Det visar sig att nästan alla karateklubbar tycker att SISU är en bra organisation. Två av 

tre karateklubbar som inte har något samarbete med organisationen skulle kunna tänka 

sig att upprätta ett sådant, förutsatt att det fungerar och är värt den tid som läggs ner på 

det. Den tredje karateklubben är inte intresserad av något samarbete, men det visar sig 

trots allt finnas en öppning eller två, den ena går genom de nya ledare som håller på att 

rekryteras till karateklubben och den andra går genom det behov som finns av att vara 

förberedd då olyckan är framme.  

 

Två karateklubbar (den ena har haft ett tidigare samarbete med SISU medan den andra 

inte har haft det) menar på att de kurser och föreläsningar som finns inom SISU ofta 

ligger avlägset, något som anses vara negativt. Ekeroth (2003) har i sin studie fått 

liknande resultat då hans respondenter hade ett önskemål om att de tränarkurser som hölls 

på Bosön istället skulle spridas ut i landet från gång till gång. Anledningen till 

önskemålet var långa och många gånger kostsamma resor. Något som respondenterna i 

denna rapport också betonar, långa, kostsamma och tidskrävande resor. Walker et al 

(2008) har i sin artikel också angett den geografiska platsen som ett skäl till om 

idrottsledare vidareutbildar sig inom idrotten. I intervjun med idrottskonsulenten på SISU 

verkar det som om att det har skett ett misstag, då det uppenbarligen finns många olika 

kurser och föreläsningar inom just det distrikt som klubbarna befinner sig i. Återigen 

handlar det om bristande kommunikation. SISU bör se över hur information till 

idrottsföreningar ges ut, samt vad det är för information. Idrottsföreningarna å andra 

sidan bör vara mer uppmärksamma på, och reflektera kring de möjligheter till utbildning 

som finns. 

 

En avgörande faktor till varför karateklubbar i Västsverige inte använder sig av SISU:s 

internutbildning via de lärgrupper, föreläsningar och kurser som finns, visar sig i denna 
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rapport vara bristande kunskaper om SISU:s organisation och arbete ut gentemot 

idrottsföreningar. Karateklubbarna och dess ledare säger sig känna till den del av SISU 

som utgörs av idrottsbokklubben, samtliga känner också till att det finns kurser och 

föreläsningar att tillgå, dock är det oklart när det kommer till lokala kurser, föreläsningar 

och lärgrupper. 

 

Av resultatet att döma skulle SISU kunna ha möjligheten att upprätta minst två, kanske 

till och med ett tredje samarbete med de karateklubbar som deltagit i studien, förutsatt att 

samarbetet fungerar och följs upp. Detta skulle då vara positiv dels för SISU som har som 

mål att utveckla Idrotts-Sverige, dels för karateföreningarna som har möjligheten att nå 

nya kunskaper för att utveckla och utbilda både tränare och adepter.  

 

9. Konklusion 

Syftet med rapporten var att beskriva varför idrottsföreningar inte internutbildar sina 

ledare inom SISU. Respondenterna har i denna rapport beskrivit sin uppfattning gällande 

SISU. Den största anledningen till varför situationen är som den är ligger i okunskap. 

Idrottsföreningarna har inte delgetts tillräckligt mycket information för att de skall förstå 

innebörden av ett samarbete med SISU. Samtliga föreningar känner till idrottens 

bokklubb och att organisationen anordnar kurser och utbildningar, däremot är vetskapen 

gällande lärgrupper betydligt lägre. Tre av sex karateklubbar hade heller ingen kännedom 

om de resurspengar som idrottsföreningar kan erhålla på olika vis. Vidare låg bristande 

engagemang från klubbledare, ovilja, brist i kommunikationen mellan SISU och 

idrottsföreningarna, glömska, avstånd till kurser och utbildningar och tid, till grund för 

ett, till viss del obefintligt samarbete idrottsföreningarna och SISU emellan.    

 

10. Implikation 

Det resultat som framkommit i denna rapport har generaliserats utifrån de utsagor som 

respondenterna delgett författaren. Studien är dock inte tillförlitlig då endast sex 

djupintervjuer genomförts med ledare från föreningsidrotten. Förslag på vidare forskning 

är en kvantitativ studie, där liknande frågeställningar skall förekomma.  

 



  

 38 

Det vore intressant då resultatet skulle kunna generaliseras till en högre grad och 

resultatet skulle bli mer tillförlitligt. 

 

Vidare skulle denna studie kunna göras på en större idrott än karate såsom fotboll t.ex. 

Detta hade varit intressant, då en jämförelse skulle kunna göras mellan karate och fotboll. 

Skiljer samarbetet något mellan fotbollsföreningar, som många gånger har bättre 

ekonomi än små karateklubbar? Finns det ett mer tilltalande utbud vad gäller utbildningar 

när det kommer till andra idrotter än karate? 
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Bilaga 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakgrundsfakta 

 

 

Förkunskaper om SISU-

idrottsutbildarna 

 

 

Eget utförande – eget 

ledarskap 

 

 

Utbildning 

Ålder: 

 

Kön: 

 

Grundskoleutbildning: 

 

Gymnasieutbildning: 

 

Akademiskutbildning: 

 

Har ni någon kännedom 

om vad SISU-

idrottsutbildarna är för en 

organisation? 

 

Vet ni hur dem arbetar? 

- För vem de arbetar för? 

 

Har ni varit i kontakt 

med SISU-

idrottsutbildarna någon 

gång under er tid som 

tränare? 

 

 

 

 

När kom du i kontakt 

med karate första 

gången? – Hur. 

 

Hur många år har du 

utövat karate aktivt? 

 

Vad gav din första sensei 

för intryck som ledare 

när du började träna? 

 

Under hur många år har 

du verkat som ledare? 

 

Har ledaruppdraget sett 

likadant ut från det att du 

började eller har det 

ändrats med tiden? – mer 

ansvar osv.  

 

Hur uppfattar du att dina 

karatekas/medlemmar ser 

på dig som sensei/ledare? 

 

Hur ser du på dig själv 

som ledare/sensei, vilket 

ansvar har du som 

ledare? 

 

 

 

 

Hur utbildar ni era ledare 

idag? 

 

Har du genomgått någon 

ledarutbildning i karatens 

regi? 

 

Varifrån har du fått de 

kunskaper som du idag 

har som ledare? – 

förutom från 

utbildningen. 

 

Finns det behov av att 

utbilda era ledare i 

klubben? 

 

 

 

 

För de som redan samarbetar med SISU 

 

Hur ser samarbetet med SISU ut? 

 

Hur länge har ni utnyttjat möjligheten att utbilda er 

hos SISU? 

 

Vad är det som gör att ni vill ha ett fortsatt samarbete 

med SISU? 

 

Beskriv de ni tycker är bra samt det ni tycker är 

mindre bra med SISU’s utbildningssätt.  

 

 

För de som inte har varit i kontakt med SISU 

 

Hur kommer det sig att ni aldrig utnyttjat möjligheten 

att utbilda er klubb i SISU’s regi? 

 

Om möjligheten till kostnadsfri utbildning fanns, 

hade ni då utnyttjat den? 

 

SISU-idrottsutbildarna använder sig av något som 

kallas lärgrupp – hade det varit ett bra sätt för er 

klubb att utvecklas tror du? 
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Bilaga 2: 

Hej!  

Mitt namn är Emmelina le Claire, jag är 22 år och läser mitt tredje år på 

idrottsvetenskapliga linjen med inriktning idrottspedagogik på högskolan i Halmstad. Jag 

skriver min C-uppsats denna terminen och det är på uppdrag från SISU-idrottsutbildarna. 

Målet med uppsatsen är att försöka hitta förklaringar till varför karateklubbar inte 

använder sig av SISU-idrottsutbildarnas kostnadsfria resurser. Samt att hitta förklaringar 

till varför karateklubbar som redan har ett samarbete med SISU-idrottsutbildarna 

fortsätter att utnyttja möjligheten. 

 

Jag har med hjälp av idrottskonsulenten (namn, författarens ändring) på SISU-

idrottsutbildarna valt ut sex karateklubbar i Göteborgs distrikt som jag önskar få kontakt 

med för vidare intervju. Informationen ni lämnar under intervjun kommer att behandlas 

konfidentiellt och ingen mer än jag kommer att veta vem och vad som sagts. Jag kommer 

att tolka och analysera den information jag erhåller och ta med det som är väsentligt i 

uppsatsen. Jag lägger dock inga värderingar i det som sägs. Ni kan närhelst under 

studiens gång avbryta ert deltagande. 

 

Jag kommer att vara i Göteborg från den 2/12 till 7/12. Jag vore alltså ytterst tacksam om 

vi kunde genomföra intervjun någon gång under denna veckan.  Intervjun kommer ta 

mellan 30-45 minuter och spelas in på diktafon. 

 

Mitt eget intresse för karate är stort och jag har själv tränat i nio år. Om ni är intresserade 

av att delta i studien är ni välkomna att höra av er på mejl eller telefon: 

Nummer: 0735 20 22 03 

Mejl: emmelina_le_claire@hotmail.com      

 

Jag kommer också ta kontakt per telefon, ville dock försäkra mig om att ingen 

information uteblev.  

 

Tack på förhand, med vänliga hälsningar Emmelina le Claire. 
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Bilaga 3: 

Hej! 

Jag mailade er i måndags kväll, Emmelina le Claire från halmstad Högskola. Jag skriver 

en uppsats om karateklubbars ledarskapsutbildningar, främst den inom SISU-

idrottsutbildarna. 

  

Jag har varit i kontakt med Denny Olofsson från SISU-idrottsutbildarna och därigenom 

fått tag i era kontaktuppgifter. Jag försökte nå er per telefon idag men kom inte fram så 

jag skickar ett mail till för att se om ni är intresserade av att deltaga genom en intervju. 

  

Intervjun behandlar samarbetet mellan karateklubbar i väst Sverige och SISU 

idrottsutbildarna. 

  

Jag finns i Göteborg den 4,5,6 & 7 december samt den 11:e, 12 & 13:e december. 

  

Vid frågor hör gärna av er till mig. 

Emmelina le Claire: 0735 20 22 03 

emmelina_le_claire@hotmail.com 

  

Med vänliga hälsningar Emmelina le Claire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emmelina_le_claire@hotmail.com
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Bilaga 4: 

Hej! 

Nu har jag renskrivit alla intervjuer. Jag ville bara mejla och visa min uppskattning. Tack 

för er tid och tack för all information. Jag har fått mycket och väldigt bra material att 

arbeta utifrån. 

  

Det var roligt och intressant att få träffa er och diskutera kring både SISU-

idrottsutbildarna och ert eget ledarskap. Jag har lärt mig mycket! 

  

Jag mejlar ut uppsatsen i vår när den är godkänd, så kan ni ta del av den om ni vill. 

  

Sköt om er och ha en härlig Jul helg! 

Mvh Emmelina le Claire! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


