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Förord 

Vi som genomfört denna studie vill passa på att tacka de personer som har gjort denna studie 

möjlig. Först och främst vill vi tacka de fyra ungdomsledarna som ställde upp på att bli 

intervjuade. Vi vill även tacka vår handledare Vaike Fors och examinator Eva-Carin Lindgren 

som båda har varit ett stort stöd under denna period. Till sist vill vi också tacka våra 

klasskamrater och övriga lärare för tips och råd under studiens gång. 

Tack! 
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Sammanfattning:  

När ungdomar inom idrotten blir 13 år kliver de in i vad Riksidrottsförbundets styrdokument 

Idrotten vill (2009) kallar ungdomsidrotten, vilket betyder att det är legitimt att toppa ett lag 

och tävling och resultat kan nu ta större plats än tidigare. Det kan därmed uppstå ett 

pedagogiskt dilemma för ungdomsledare då de behöver ta ställning till hur laget och 

verksamheten ska bedrivas. Ska lagets resultat och prestation vara i fokus eller är 

gemenskapen inom laget och att alla ska ha kul det viktigaste med verksamheten?  

Syftet med den här studien var att belysa vilka pedagogiska handlingsstrategier som uttrycks 

av ungdomsledare och hur detta relaterar till teorier om ledarskapsideologier inom 

ungdomslag i fotboll. Det var också att belysa hur dessa pedagogiska handlingsstrategier 

skiljer sig ur ett genusperspektiv. För att kunna besvara syfte och frågeställningar har vi 

samlat in data genom en kvalitativ insamlingsmetod i form av intervjuer. 



 

Studien genomfördes genom djupgående intervjuer med fyra fotbollsledare för ungdomar i 

åldern 14 år, som var aktiva i Västra Sverige. Två av dessa var ungdomsledare för lag som 

bestod av killar och två för lag som bestod av tjejer. 

Studiens resultat visade att ledarideologi och pedagogiska handlingsstrategier var 

sammankopplade, men att det fanns en skillnad ungdomsledarna emellan i hur de uttryckte att 

de använde sig av dessa pedagogiska handlingsstrategier för att bedriva verksamheten. 

Resultatet visade också att ungdomsledarnas uttryck tenderade att skilja sig åt för kill- 

respektive tjejlagen, då ungdomsledarna för killagen var mer fokuserade på prestation och 

resultat medan ungdomsledarna för tjejlagen fokuserade mer på att gruppen skulle trivas. 
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Fotbollen är som mycket annat i vårt samhälle under ständig utveckling, där spelidéer, 

träningsformer och ”dribblingar” förändras för att hela tiden bli mer effektiva. Vi som 

genomfört denna studie upplever att satsningen inom fotbollen börjar tidigare än när vi själva 

var i de yngre tonåren, för cirka 10-15 år sedan. I dagens ideella ungdomsfotboll är det inte 

längre ovanligt med tydliga elitsatsningar, så kallad ”toppning” redan från 13 års ålder 

(Lindgren & Hinic, 2005).   

Vi såg en debatt i Gomorron Sverige på SVT Play (2010-11-11) där en representant från 

Sveriges Olympiska Kommitté talade om att de ville se ungdomar redan vid 12års ålder 

enbart satsa på en idrott, för att på så sätt tidigt specialisera sig för att kunna bli så bra som 

möjligt och därmed ha större möjlighet att leverera medaljer till Sverige i framtiden. En 

representant från Riksidrottsförbundet höll inte med i detta resonemang utan menade istället 

att det är gynnsamt för en individ att hålla på med flera idrotter i yngre tonåren, eftersom man 

då inte med säkerhet kan uttala sig om vilka individer som kan bli framgångsrika idrottare på 

elitnivå.   

Vi ser denna debatt som ett intressant pedagogiskt dilemma. Ur den här debatten växte vårt 

intresse fram att det kunde vara spännande att forska kring hur ledare bedriver verksamheten 

inom ungdomsfotbollen och vad detta kan ge för pedagogiska konsekvenser.  

Riksidrottsförbundet (2009) skriver i sitt styrdokument Idrotten vill att idrotten i Sverige är 

uppdelad efter ålder och ambitionsnivå. Barn upp till tolv års ålder faller under kategorin 

barnidrott, här värdesätts leken och möjligheten till att prova på olika idrotter. Det är viktigt 

att poängtera att idrotten ska ske på barnens villkor. 

Med ungdomsidrott menas ungdomar mellan 13 och 20 år och därefter inträder vuxenidrotten. 

Inom båda dessa kategorier skiljs idrottarna åt genom elitinriktad idrott och breddidrott. I den 

elitinriktade idrotten är prestation och resultat det viktigaste medan i breddidrotten är hälsa 

och välbefinnande det mer väsentliga (ibid). Vi har i denna studie inriktat oss mot den så 

kallade elitinriktade idrotten, vilket menas ett lag med ungdomar som har någon form av 

resultatinriktade eller prestationsutvecklande mål med sin verksamhet.   

Peterson (2007) menar att ledare och föreningar inom idrotten ställs inför olika val om hur 

verksamheten ska bedrivas. Vill föreningen och ledaren ha en verksamhet som präglas av en 

föreningsfostran där alla är välkomna och det viktigaste är att ha en god gemenskap, eller vill 

man ha en verksamhet som präglas av en tävlingsfostran där prestation och resultat ligger i 
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fokus. När ungdomarna blivit 13 år har de lämnat barnidrotten och då är det legitimt att 

fokusera på prestation snarare än att ha en god gemenskap.  

Det kan uppstå ett dilemma för ledaren när tävlingsfostran och föreningsfostran ska 

kombineras. Enligt Peterson (2007) kan det uppstå ett problem om en ung fotbollsspelare 

både vill satsa på att bli en bra spelare och samtidigt stanna kvar i kompisgänget. Ytterligare 

ett problem som ledarna inom ungdomsfotbollen måste ta ställning till är hur laget ska 

konstitueras, ska lagets prestation vara i fokus eller är gemenskapen inom laget det viktigaste 

med verksamheten.  

I relation till ovan nämnda problem vill vi även belysa genusproblematiken inom 

ungdomsfotbollen. Hjelm (2009) menar att det finns olika motiv till att tjejer och killar väljer 

att delta inom fotbollen. Tjejernas främsta anledningar till att delta ligger i att ingå i en social 

gemenskap, ha roligt och känna att samarbetet i laget fungerar, medan killarnas motiv till att 

delta i större utsträckning riktas mot tävling och prestation.     

Vilka handlingsstrategier som ungdomsledarna uttrycker som meningsskapande i sin 

verksamhet kommer vi att diskutera i relation till olika ledarideologier. Detta för att se om 

ungdomsledarnas fokus är riktat åt kollektivet eller åt individen och om lagets prestation är 

viktigare än gruppens sammanhållning.     

Alla ledare är olika och det finns en mängd sätt att bedriva sitt ledarskap. Vi har därför tagit 

hjälp av Sundqvist ideologiska fyrfältsschema (2009) för att kunna avgränsa ledarnas 

ideologier till fyra skilda synsätt på hur fotbollsverksamheten kan bedrivas. Vi vill inte 

fokusera på huruvida ledarnas ledarskap är rätt eller fel utan belysa vilka pedagogiska 

handlingsstrategier som ungdomsledare uttrycker som meningsskapande och hur deras 

ideologier kommer till uttryck i hur de beskriver sin pedagogiska verksamhet. Vi kommer 

också att belysa om ungdomsledare som tränar kill- respektive tjejlag uttrycker sig olika 

angående deras pedagogiska förhållningssätt. 
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Syfte   

Syftet är att belysa vilka pedagogiska handlingsstrategier som uttrycks av ungdomsledare och 

hur detta relaterar till teorier om ledarskapsideologier inom ungdomslag i fotboll. Vi kommer 

också belysa hur dessa pedagogiska handlingsstrategier skiljer sig ur ett genusperspektiv. 

 

Utifrån ovan nämnt syfte har följande frågeställningar utformats: 

- Vad uttrycker ungdomsledarna är meningsskapande för ungdomarna i 

fotbollsverksamheten? 

 

- Hur kan detta beskrivas i termer av pedagogiska handlingsstrategier? 

 

- Hur relaterar dessa pedagogiska handlingsstrategier till olika ledarideologier? 

 

- Uttrycker sig ungdomsledarna för kill- och tjejlagen olika när det handlar om deras 

pedagogiska förhållningssätt? 

 

Teoretisk referensram & tidigare forskning 

Pedagogiska handlingsstrategier & meningsskapande 

Då delar av syftet med studien är att belysa vilka pedagogiska handlingsstrategier som 

uttrycks av ungdomsledarna vill vi här definiera vår tolkning av begreppet pedagogisk 

handlingsstrategi. Det är på vilket sätt ungdomsledarna agerar för att skapa idrottslig 

utveckling, det vill säga hur de går tillväga för att spelarna ska bli bättre på fotboll.  

Då vi i vår frågeställning vill lyssna till vad ungdomsledarna uttrycker vara meningsskapande 

för ungdomarna i fotbollsverksamheten, det vill säga vad ungdomsledarna uttrycker som 

viktigt för att skapa utveckling hos spelarna, vill vi nu definiera vad som menas med 

meningsskapande i denna uppsats. Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2010) att 

språket är det redskap som vi människor använder oss av för att skapa mening och förklara 

begrepp som finns i vår omgivning. Det är via ett samspel eller en social interaktion mellan 

människor som vi lär och skapar mening. Lärandet påverkas av hur individer tillgodogör sig 

innehållet i detta samspel, det vill säga kunskaper och färdigheter som skapas genom 
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interaktionen människor emellan. Detta samspel sker inom det Säljö (2010) kallar sociala 

praktiker och menar att vi människor ingår i olika sociala praktiker, där vi via språket 

uttrycker vad som är meningskapande mellan oss människor. I kontexten som denna studie 

syftar till, det vill säga inom en fotbollsverksamhet, är det just fotbollsverksamheten som är 

den sociala praktiken. Människorna som agerar i denna sociala praktik, alltså spelarna och 

ungdomsledaren, är de människor som via social interaktion skapar vad som är 

meningsskapande i denna kontext. 

Att se på lärande och utveckling genom ovanstående synsätt, alltså att människor lär genom 

en social interaktion, skriver Säljö (2010) om Vygotskys teori om utvecklingszoner (Zone of 

Proximal Development, ZPD). Denna teori grundas i att utveckla och förbättra en individs 

kunskaper eller prestationsförmåga i en viss situation. Genom att se vad en individ kan klara 

av i en situation utan stöd för att senare se vad denna individ kan uppnå men stöd från en 

person som har mer kunskaper i denna givna situation. Denna mer kunniga person kallar 

Potrac och Cassidy (2006) för en ”more capable other” och det är viktigt att denna person 

verkligen är kompetent i den givna situationen. Det är även en förutsättning att det finns 

skillnad i kunskap mellan den som ska lära ut, det vill säga personen som är en ”more capable 

other” och den individ som ska utveckla sin förmåga. 

Det den mer kunniga personen gör är att skapa situationer som gör att individen ges möjlighet 

att kliva in i sin utvecklingszon. Till en början kommer individen att behöva mycket stöd och 

instruktioner för att klara av och förstå den givna situationen. När denna nivå är avklarad så 

kliver individen in i övergångsfasen. Här klarar individen av den givna situationen med 

mindre stöd än vad den fick under den första fasen, men stödet behövs fortfarande. I den 

tredje och sista fasen klarar individen av att lösa den givna situationen själva. Denna cykel 

startar sedan om igen då individen ställs inför nya utmaningar.  

Potrac och Cassidy (2006) använder Vygotskys ZPD teori i en mer idrottslig kontext och 

skriver att en coach eller ledare kan skapa olika spelövningar som gör att individen ges 

möjlighet att kliva in i sin utvecklingszon under ett träningstillfälle. Stödet som spelaren får 

av den mer kunnige ledaren ges genom feedback, där ledaren förklarar hur övningen ska 

genomföras på bästa sätt och genom att driva på spelaren genom övningen. Ledaren vill också 

skapa ett klimat som är öppet för ifrågasättande från spelaren så att det skapas en förståelse 

för hur övningen ska genomförs. Potrac och Cassidy (2006) menar vidare att detta sätt att se 

på lärande och utveckling bidrar det till att individerna engagerar sig och tar ansvar för sitt 
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sätt att utvecklas till bättre spelare. Det är alltså vid ett samspel eller en socialinteraktion som 

lärande skapas. 

Att en social interaktion och dialog är viktigt för att skapa lärande skriver även Byers (2000) 

och menar att det är genom ett samspel med sin omgivning och med de människor som finns i 

omgivningen som vi människor lär. I denna studie agerar ungdomsledarna och spelarna 

tillsammans i samma kontext vilket betyder att de bör försöka lära av varandra genom en 

dialog.   

Light (2010) förespråkar också att människan lär genom en social interaktion i en kontext 

med andra människor. Han poängterar vikten av att göra människor delaktiga inom en grupp 

eftersom det är genom samspelet med andra människor i sin omgivning som lärande sker. 

Genom att göra individer delaktiga inom en grupp kan det leda till att individerna känner sig 

mer hängivna till gruppen, vilket leder till att lärandet kan främjas. Då vi i denna studie vill 

studera hur ungdomsledare uttrycker att de agerar för att skapa lärande och idrottslig 

utveckling för en grupp, upplever vi att begreppet delaktighet är något som bör synliggöras. 

 

Genus    

Redelius (2002) menar att vissa idrotter är könsmärkta vilket påverkar när män och kvinnor 

väljer att ingå inom den idrottsliga verksamheten. Valet av idrott kan påverkas av hur 

samhället ser på oss ur ett genusperspektiv, hur könen har konstruerats socialt och kulturellt 

och vilka förväntningar som ställs på män och kvinnor. Idrotter som kräver styrka och tuffhet 

ses som manliga, däribland fotboll som exempel. Vilket borde betyda att en kvinnlig 

fotbollspelare ses som något ”onaturligt”.  

Som vi tog upp i inledningen så skilde sig killar och tjejers motiv för att delta inom fotbollen, 

där tjejerna i större utsträckning deltog för gemenskapen och för att ha roligt. Även om många 

tjejer deltar för att ha roligt menar Olofsson (2006) att det ändå bör finnas samma utrymme 

för tjejer att utvecklas som det finns för killar. Att inte ge tjejerna detta utrymme kan gör att 

det finns tjejer som slutar att vara aktiva inom fotbollen. 
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Ledarskapsideologier inom fotbollsrörelsen 

Då det finns en mängd olika sätt att bedriva en idrottsverksamhet så har vi valt att använda oss 

av en modell som Sundqvist (2009) har skapat. Denna modell valde vi för att kunna relatera 

dessa olika sätt att bedriva verksamheten till olika ledarideologier som presenteras i modellen. 

Modellen innehåller ett schema med fyra fält som avgränsas av ett kors, där den horisontella 

skalan mäter om ledarens fokus är riktat mot kollektivet eller individen och den vertikala 

skalan om fokuset riktas mot lagstyrka eller gruppstyrka. Detta schema ser på hur ett lag är 

konstituerat och vilka mål som finns inom laget. Är det viktigaste med laget att vinna till varje 

pris eller är det viktigaste att ha kul tillsammans? En annan fråga som detta schema hjälper till 

att besvara är när en tränare kan bedriva de olika typerna av ledarskap.        

   

        Lagstyrka (konkurrens) 

 

 

            1                       3   

Kollektivism                                                         Individualism 

(laganda)                (karriärism) 

            2                     4   

 

 

           Gruppstyrka (solidaritet) 

 

Figur 1. Bilden visar Sundqvists ideologiska fyrfältsschema (2009). 
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Fält 1 – Kollektivet och lagstyrkan 

Denna ideologi lägger vikt vid att försöka få laget att prestera så bra som möjligt. 

Målsättningen är alltid att vinna så därför väljs de spelare ut som kan prestera bäst för laget. 

Laget går före individen och spelarna delas in i starka och svaga. Ytterligare ett mål är att 

försöka få in mer starka och bra spelare till laget på bekostnad av de svagare och mindre bra 

spelarna. Man vill hela tiden bli bättre som lag och fokus ligger helt på lagets spelstyrka. 

Spelnivån läggs efter de bästa spelarna i laget för att laget ska bli bättre och lyckas med det 

centrala målet, att vinna. Denna typ av ideologi används främst inom senior och elitfotboll.   

 

Fält 2 – Kollektivet och gruppstyrkan  

Denna ideologi fokuserar på gruppens sociala styrka, solidaritet och lojalitet. Här är det inte 

viktigt att vinna utan det är själva deltagandet som står i fokus. När matcher spelas är 

spelarnas prestationsförmåga inte i centrum utan alla individer deltar på samma villkor. Alla 

som vill får delta oavsett idrottslig prestationsförmåga. Det viktigaste är inte att vinna utan 

istället ha en god kamratskap och att spelarna känner en trygghet inom gruppen. Denna 

ideologi används främst inom barnidrott, då barn i huvudsak leker när de idrottar. 

 

Fält 3 – Individen och lagstyrkan 

Denna ideologi menar att individen är viktigare än kollektivet. De starkaste spelarnas 

individuella utveckling är det centrala och lagets prestation åsidosätts. I detta fält finns det 

ingen direkt laganda utan det väsentliga med laget är att göra de bästa spelarna ännu bättre. 

Verksamheten bedrivs för att den enskilde individen ska kunna lämna laget för ett bättre lag, 

som att bli uppflyttad till en äldre kull, till A-laget eller att helt lämna föreningen för en annan 

förening högre upp i seriesystemet.  

 

Fält 4 – Individen och gruppstyrkan 

Ambitionen i den här ideologin är att alla ska vara med och att det ska finnas utrymme för att 

ge varje individ förutsättningar att bli en bättre spelare. Det är viljan att delta som ligger i 

fokus och träning och individuell prestation betonas framför tävling och lagets resultat.  



 

8 
 

Inom detta fält finns utrymme för ett perspektiv om principen om maximerad 

grupplänkstyrka, vilket menas att åldersgrupperna i klubben tillsammans bildar en 

sammanlänkad kedja. Länkarna kan beskrivas som nivåer i ett utbildningssystem, där varje 

länk har en kärna som är uppbyggd på gruppstyrkeprincipen i respektive åldersgrupp.  

Varje åldersgrupp spelar på den nivå i seriesystemet som passar flertalet i gruppen. Spelare 

kan ibland spela med sin vanliga åldersgrupp och ibland med en äldre åldersgrupp, för att på 

så sätt kunna erbjuda de mest ambitiösa och kunniga spelarna en utmaning på högre nivå både 

när det gäller träning och match. Verksamheten bedrivs för att göra gruppen stark och även 

fast två eller tre av de bättre spelarna lämnar laget för en äldre åldersgrupp är laget förberett. 

Detta genom att laget ligger på en nivå i seriesystemet som passar majoriteten av spelarnas 

prestationsförmåga.     

 

Metod 

Vi har valt att utgå från ett hermeneutiskt förhållningssätt i vår behandling av den insamlade 

empirin. Patel och Davidson (2003) menar att den hermeneutiske forskaren närmar sig 

forskningsobjektet subjektivt utifrån sina egna tankar, förförståelse och erfarenheter, vilket är 

en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. Vi har förförståelse 

och erfarenheter av att ingå i en kontext där vi både har agerat som ledare för ungdomar och 

själva är och har varit de som tagit instruktioner från en ledare. Detta medför att vi har tolkat 

den insamlade empirin på ett sätt som personer utan vår förförståelse inte hade gjort. 

Det sätt som vi vill koppla an vår empiri med vår teori kan liknas vid det abduktiva 

arbetssättet. Detta arbetsätt menar att forskaren kan ha en teori som utgångspunkt och sedan 

pendla mellan teori och verklighet (Patel & Davidson, 2003). Vi har utgått från en bestämd 

teori men efter att vi samlade in empirin har vi pendlat mellan teori och verklighet och även 

använt oss utav ytterligare teorier för att kunna svara på syfte och frågeställning. 

Nylén (2005) menar att en kvalitativ forskningsmetod kan användas för att skapa klarhet och 

mening hos olika fenomen och därmed få en förståelse kring begrepp inom det valda 

forskningsområdet. Då vårt syfte med studien är att tolka och belysa vilka pedagogiska 

handlingsstrategier som uttrycks av ungdomsledarna är det därför relevant att använda en 

kvalitativ forskningsansats. 
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Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer eftersom Patel och Davidson (2003) 

menar att det är att föredra när syftet är att upptäcka och identifiera en persons uppfattningar 

om ett visst fenomen.  

Widerberg (2002) menar också att kvalitativa intervjuer är att föredra om forskaren söker att 

finna svar om individers uppfattningar, tankar och reflektioner kring ett visst fenomen. 

Eftersom vi ska tolka och koppla an ungdomsledarnas uttryck och reflektioner kring deras 

ledarskap med Sundqvists ideologiska fyrfältsschema (2009), är kvalitativa intervjuer det 

bästa metodvalet för att kunna svara på syfte och frågeställning.    

I en kvalitativ intervju är den som intervjuar och respondenten båda medskapande i ett samtal, 

och för att lyckas med intervjun på ett bra sätt bör den som intervjuar hjälpa till att bygga upp 

ett meningsfullt resonemang kring fenomenet (Patel & Davidson, 2003). Vi tror oss ha 

tillräcklig kunskap för att skapa en meningsfull diskussion med respondenten eftersom vi är 

och har varit aktiva inom liknande situationer som våra respondenter, alltså i en 

fotbollskontext.  

Allwood och Erikson (2010) menar att den hermeneutiske forskaren bör ha i åtanke att närma 

sig forskningsobjektet i sin naturliga och kulturella kontext, med anledning att skapa en 

trygghet hos respondenterna och därmed en ökad trovärdighet i innehållet. Därför valde vi att 

genomföra våra intervjuer med ungdomsledarna på en plats som de själva önskade, just för att 

försöka få dem att känna sig trygga i miljön och att intervjun sker på deras villkor. 

Utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt är det genom språket som kunskap erhålls. Genom 

språket tolkar människor varandra för att skapa en förståelse och få kunskap om omvärlden 

(Patel & Davidson, 2003). I våra intervjuer tolkade vi vad våra respondenter sa och genom det 

skapade vi oss en förståelse kring deras syn på vår studerade kontext, det vill säga inom den 

elitinriktade ungdomsidrotten.   

 

Urval 

Vi genomförde våra intervjuer med fyra fotbollsledare för ungdomar i åldern 14 år, som var 

aktiva i Västra Sverige. Två av dessa var ledare för lag som bestod av killar och två för lag 

som bestod av tjejer. Alla fyra ungdomsledarna var män. Anledningen till valet av ledare för 

ungdomar i åldern 14 år är att Riksidrottsförbundet (2009) skriver i sitt styrdokument Idrotten 
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vill att från och med 13års ålder tillhör idrottsutövarna kategorin ungdomsidrott. Inom denna 

kategori minskar utrymmet för lek och det finns en möjlighet att flytta fokus mer mot 

prestation och resultat. Vi valde ungdomsledare för både killar och tjejer för att även kunna 

belysa genusaspekten. Valet att intervjua just dessa fyra ledare genomfördes genom ett 

ändamålsenligt urval, då vi själva valde ut ledare som uppfyllde kriterierna för vår studie 

(Hartman, 2001). Vi valde att intervjua fyra ungdomsledare för att vi upplevde att det var ett 

lagom antal att intervjua under denna forskningsperiod. Valet att intervjua just dessa 

ungdomsledare var att vi trodde att de tillhörde de föreningar inom närområdet som hade den 

största ungdomsverksamheten för killar och tjejer. Vi tyckte även att fyra kvalitativa 

intervjuer var tillräckligt för att kunna svara på vårt syfte och våra frågeställningar.  

   

Material 

När vi genomförde intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (Bilaga 1) där vi 

formulerat frågor som skulle hjälpa oss att belysa syftet och svara på våra frågeställningar. Vi 

använde en intervjuguide för att få struktur på intervjun och inte glömma av någon fråga. För 

att förenkla proceduren spelade vi även in varje intervju på en mobiltelefon för att lättare 

kunna dokumentera och sammanställa dem.    

 

Procedur 

Efter att vi valt ut fyra fotbollsklubbar som passade in på vår målgrupp, sökte vi upp deras 

hemsidor på internet och tog kontakt med en av huvudtränarna för varje lag per telefon. Under 

telefonsamtalet berättade vi vilka vi var och att vi studerade på Högskolan i Halmstad och 

informerade kort om vår studie. Alla ledare vi kontaktade tyckte studien lät intressant och 

kunde tänka sig att ställa upp. Vi skickade ett missivbrev (bilaga 2) till varje ledare, där de 

fick ta del av ytterligare information om syftet med vår studie och att de skulle ta kontakt med 

oss för att bestämma var och när intervjun skulle genomföras. Tre av de fyra intervjuerna 

genomfördes på ledarnas initiativ i samband med lagets träningar och den fjärde intervjun 

genomfördes på ett kontor på ledarens arbetsplats, även detta var på ledarens eget initiativ.  

Intervjuerna strukturerades genom att vi båda medverkade under alla intervjuer och vi hade 

före varje intervju inte bestämt vem av oss som skulle ställa vilka frågor. Vi var båda aktiva 
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genom att lyssna och ställa frågor i passande ordning för att få ett så givande samtal som 

möjligt. Under intervjuerna följde vi inte vår intervjuguide helt i den ordning vi skrivit 

frågorna, utan beroende på hur samtalet utvecklades ställde vi frågor som vi ansåg passade bra 

in för att få ett flyt i samtalet. Intervjuerna, som tog mellan 25 och 55 minuter, med en totaltid 

av 2 timmar och 37 minuter, avslutades med att vi tackade för deras medverkan och frågade 

om de ville få en kopia skickad till sig när studien var klar. 

Intervjuerna genomfördes vid tre olika tillfällen och vi påbörjade transkriberingen av varje 

intervju dagen efter, för att även ha kvar en stor del av intervjun i minnet. Första intervjun 

transkriberade vi inte ordagrant utan vi skrev ner det vi ansåg relevant för varje fråga vi 

ställde utifrån intervjuguiden. Den andra intervjun transkriberade vi ordagrant för att kunna 

använda oss av eventuella citat. Den tredje och fjärde intervjun transkriberade vi endast 

ordagrant när vi ansåg något som extra intressant och utmärkande för våra forskningsfrågor.  

 

Etik 

Innan vi genomförde våra intervjuer tog vi hänsyn till etiska aspekter genom att vi tog del av 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi informerade ledarna via ett missivbrev 

(Bilaga 2) innan intervjutillfället att allt material vi samlade in enbart skulle användas i denna 

studie och att materialet var konfidentiellt. Vi informerade även om att de när som helst kunde 

meddela att intervjun skulle avbrytas om de kände sig obekväm i situationen 

(www.codex.vr.se).  

 

Kvalitativ innehållsanalys 

Watt Boolsen (2007) menar att innehållsanalys används när syftet är att analysera och tolka 

innehållet i en text. Då vårt syfte är att just analysera och tolka innehållet i de texter som 

framkommit när vi transkriberat våra intervjuer, har vi använt oss av en kvalitativ 

innehållsanalys för att kunna svara på frågeställningen. 

Efter vi transkriberat intervjuerna försökte vi skapa oss en egen uppfattning om varje text och 

dess helhet och därför läste vi igenom varje text ett antal gånger. Detta tillvägagångssätt 

menar Graneheim och Lundman (2003) är en bra början på analysarbetet.   

http://www.codex.vr.se/
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Efter vi läst igenom varje text upprepade gånger valde vi ut meningar och uttryck från ledarna 

som vi ansåg vara relevanta för att besvara våra frågeställningar. Graneheim och Lundman 

(2003) menar att det är viktigt att även ta med meningsbärande text, det vill säga omgivande 

text så att sammanhanget kvarstår, vilket vi tog fasta på. Vi dokumenterade kortare stycken i 

samband med de meningar och uttryck som var relevanta för frågeställningen. Anledningen 

till det var att sätta meningarna och uttrycken i en kontext och på så sätt skapa en större 

förståelse. Alla de meningsbärande enheterna som vi tyckte kunde svara på våra 

frågeställningar strök vi under. Vi började med att sortera ut de meningsbärande enheterna 

som vi kunde relatera till de olika ledarideologierna, för att därefter kunna placera in dessa 

enheter på det ideologiska fyrfältsschemat.  Därefter gjorde vi samma sak med de 

meningsbärande enheterna som vi kunde relatera till de pedagogiska handlingsstrategier som 

ungdomsledarna uttryckte som meningsskapande i sin fotbollsverksamhet. De 

meningsbärande enheterna som vi tolkade berörde samma ämne sammanställde vi till ett 

tema, tillslut hade vi lyckats skapa fyra olika teman som låg till grund för att svara på våra 

frågeställningar. Vi använde bara den text som vi valt ut, men sparade övrig text för att ha 

möjlighet att gå tillbaka om det var något vi ville läsa igen. Vi sparade även ljudfilerna av 

varje intervju så att vi kunde gå tillbaka och lyssna igen om det var något som vi tyckte var 

oklart i vårt transkriberade material. 

 

Resultat 

I början av detta avsnitt kommer vi att belysa vilka pedagogiska handlingsstrategier som 

ungdomsledarna uttrycker som meningsskapande i sin fotbollsverksamhet, för att senare 

belysa ungdomsledarnas ideologier. Ungdomsledarna i studien har tilldelats fiktiva namn för 

att hållas anonyma. Vi tilldelade ungdomsledarna namnen genom att använda de fyra första 

bokstäverna i alfabetet och ge den första ungdomsledaren vi intervjuade ett namn på A och 

den andra ett namn på B, och så vidare. Vi valde fyra manliga namn då vi tyckte det passade 

bra, eftersom det enbart var manliga ungdomsledare vi intervjuade. Ungdomsledarna har 

tilldelats de fiktiva namnen Anders, Bengt, Claes och David. 
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Pedagogiska handlingsstrategier 

Vi har utifrån vad ledarna sagt i intervjuerna konstruerat fyra teman (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Tabellen visar våra fyra konstruerade teman och innehållet i varje tema  

Teman Innehåll 

    

Idrottslig prestation Instruerande ledarskap under träning. 

    

Feedback & konstruktiv kritik Konkret, "hamburgemodellen", positiv. 

    

Målsättning Individuella- & lagmål, prestations- & 

  resultatmål, att trivas inom idrotten. 

    

Gruppdynamik Sammanhållning, inflytande, delaktighet. 

 

 

Idrottslig prestation 

Vi upptäckte att det fanns en del likheter i ungdomsledarnas sätt att beskriva sin träning. En 

av dessa likheter var inte helt oväntat att de ville att deras spelare skulle utvecklas och bli 

bättre fotbollsspelare. Ungdomsledarna beskrev också att de till stor del försökte bedriva 

träningen på ett sätt som förberedde spelarna på att prestera bra på match. Övningarna som 

spelarna gjorde skulle alltså likna en sekvens som förekom under match, vilket skulle leda till 

en bättre prestation av spelarna.  

Oavsett vilken ideologi och mål ungdomsledarna hade med laget så tenderade alla att uttrycka 

sig på ett relativt liknande sätt när de instruerade spelarna under en övning. Under övningarna 

försökte ungdomsledarna utveckla och förbättra spelarnas prestationsförmåga i just den 

situationen som övningen avsåg. Ungdomsledarnas beskrev att de agerade under övningarna 

genom att till en början ge spelarna mycket stöd. De avbröt övningen när det behövdes för att 

ge ytterligare stöd så att spelarna kunde utföra övningen på ett sätt som de ansåg vara 

utvecklande för spelarna. Anders uttryckte sitt agerande under en övning på följande sätt: 

”Jag beskriver först övningen muntligt med hjälp av en tavla, sedan får spelarna testa själva. 

Ibland avbryter jag övningen och visar själv praktiskt hur de ska göra”.  
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Ur en genusaspekt skilde sig inte denna pedagogiska handlingsstrategi mellan 

ungdomsledarna. David beskriver sitt agerande med följande citat: ”Vi försöker visa övningen 

långsamt några gånger och förklarar hur de ska göra. Ibland avbryter jag övningarna för att 

till exempel säga att de måste öka tempot och säga hur de ska göra övningen bättre”. Detta 

uttryck tenderar vara mycket likt de andra ungdomsledarnas sätt att uttrycka sig kring att 

utveckla spelarna i en given situation. Denna likhet skulle kunna bero på att ett av 

ungdomsledarnas starkaste motiv till att vara fotbollstränare är att utveckla spelarna till att bli 

bättre på fotboll, oavsett vilken ideologi de främst riktas mot. 

 

Feedback & Konstruktiv kritik 

Trots att ungdomsledarna placerades in i olika fält på fyrfältsschemat var feedback och 

konstruktiv kritik ett verktyg som alla uttryckte som meningsskapande för att på ett bra sätt 

bedriva verksamheten. Vi uppfattade däremot en skillnad i hur de använde sig av feedback 

och konstruktiv kritik. Anders, som av de fyra ungdomsledarna var mest inriktad mot 

individuell prestation och utveckling, uppfattade vi var den som också var mest konkret i sitt 

sätt att ge konstruktiv kritik: ”Det är superviktigt, i varje situation måste spelarna få veta vad 

som var fel och hur de ska göra det bättre”.  Vi uppfattade att alla ungdomsledarna förklarade 

för spelarna vad de hade gjort för fel och hur de kunde göra det bättre i liknande situationer. 

Bengt använde sig av feedback och konstruktiv kritik genom att han alltid sa två positiva 

kommentarer i samband med den konstruktiva kritiken han gav. Han kallade sitt sätt att ge 

feedback och konstruktiv för ”hamburgemodellen”. Han började alltid med något positivt 

innan han gav den konstruktiva kritiken för att sedan avsluta med en något positivt, för att 

försöka upprätthålla en god stämning i laget. Han betonade även vikten av att alla skulle trivas 

och därför försökte han hålla alla spelare på gott humör genom att inte vara negativ i sitt 

ledarskap. 

Claes talade om vikten om hur man som ungdomsledare ger feedback till spelarna, då han 

menar att spelarna har blivit så pass gamla nu att de vet när de har gjort något fel. I stället för 

att påpeka att spelaren gjort något fel menar han att det är viktigt att ”pusha” killarna och ge 

tips och råd hur de kan göra istället. ”Man ska nog ta spelarna individuellt vid sidan om och 

förklara lugnt och sansat på ett positivt sätt vad de ska förbättra”. 
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När ledarna uttryckte sig kring feedback och konstruktiv kritik upplevde vi att det fanns en 

skillnad ungdomsledarna emellan sett ur ett genusperspektiv. Denna skillnad uppfattade vi 

framförallt när de beskrev deras sätt av ge konstruktiv kritik. Ungdomsledarna för tjejerna, 

Bengt och David, upplevde vi ha större åtanke och vara mer försiktiga i sitt sätt att ge 

konstruktiv kritik. Vi upplevde också att de fokuserade mer på det positiva för att bibehålla en 

god stämning i gruppen, vilket följande citat från David visar: ” När tjejerna har gjort något 

fel får man försiktigt försöka säga att försök göra så här istället. Jag försöker att hitta det 

positiva i situationerna”. Ungdomsledarna för killarna uttryckte också att det skulle vara bra 

stämning men vi tolkade att prestation och idrottsligutveckling tog större plats i killagen.  

 

Målsättning 

Vi upplevde att Anders var den av ungdomsledarna som var tydligast med att använda sig av 

målsättningar. Anders uttryckte att målsättning var något som de arbetade aktivt med i deras 

lag, vilket följande citat visar: ”Vi pratar med varje spelare innan säsongen för att sätta upp 

en målsättning för året, sedan följer vi upp det i september. Vi skriver ner våra mål innan 

säsongen och följer upp dessa efter säsongen”.   

David var den som vi upplevde använde sig minst av att arbeta med målsättning och talade 

om det på följande vis: ”Jag tycker att man ska vara lite försiktig med målsättningar, det 

viktigaste är att spela och ha kul och våga spela fotboll”. Dessa två citat visar på att det finns 

en skillnad på målsättningsarbetet sett ur ett genusperspektiv. Vi tycker att det framgår mer 

tydligt att ungdomsledarna för killarna använder en målsättning för att nå en idrottslig 

utveckling och öka spelarnas prestationsförmåga i större utsträckning än vad tjejernas 

ungdomsledare gör.  

Bengt och Claes arbetade även de med en form av målsättningsarbete men vår tolkning av 

detta var att deras sätt att arbeta med målsättningar inte var lika aktivt som Anders. Trots att 

David inte använde sig av några målsättningar så förekom det ändå en dialog med spelarna för 

att höra vad de ville få ut av sitt fotbollsspelande. De tre övriga ungdomsledarna hade också 

en dialog med sina spelare i form av utvecklingssamtal där de diskuterade fram spelarnas 

målsättningar tillsammans.  
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Gruppdynamik 

Vi upplevde att ungdomsledarna i studien lade olika stor vikt vid betydelsen av gruppens 

dynamik. David tyckte att gruppen var starkare än individen och det är viktigt att spelarna lär 

sig att uppföra sig i grupp. Han uttryckte även att det var viktigt hur man beter sig mot 

varandra och att alla i laget skulle respektera varandra. David talade vidare om att detta är 

viktigt, för att fotboll är en lagsport och det går ut på att spela tillsammans. Om syftet eller 

målet med verksamheten är riktade mot att laget ska prestera bra eller ha roligt tillsammans är 

det viktigt med en fungerande gruppdynamik. Anders däremot lade inte så stor vikt vid att 

gruppen skulle fungera ihop, utan var mer inriktad mot individuell utveckling för att kunna 

producera så många spelare som möjligt upp till A-laget.   

Bengt talade även han om vikten av gruppens dynamik och betonade vikten av att gruppen 

hade roligt och fungerade bra tillsammans för att nå goda resultat.  

Bengt, Claes och David uttryckte alla vikten av en god sammanhållning och att gruppen 

skulle trivas ihop. Något som vi uppfattade som gemensamt för dessa tre ungdomsledare var 

att de lät sina spelare ha relativt stort inflytande och gavs möjligheten att vara delaktiga, både 

vad det gällde speltaktik och beslut angående träningsupplägg. Claes uttryckte vikten av att 

spelarna kände sig trygga med det sätt som laget skulle spela på och beskrev det på följande 

sätt.” Ett exempel kan vara när det gäller mittbackarna och man vet att motståndarna har 

snabba forwards, så frågar man mittbackarna hur de tycker vi ska spela idag. Ska vi spela 

zonförsvar där en stöter och den andre faller ner och tar djup eller ska vi spela med samma 

kille som tar djup hela tiden, det blir ju som nån gammaldags libero då ju. Vilket känner ni er 

mest trygga med idag?...så diskuterar vi fram det tillsammans”. 

Bengt och David talade om att spelarna hade visst inflytande under träningarna och att de 

försökte tillmötesgå spelarnas önskemål om träningsupplägg och övningar. Ur ett 

genusperspektiv skilde sig detta tillvägagångssätt då ungdomsledarna för killagen, Anders och 

Claes, mer följde ett bestämt träningsupplägg. 

 

 

 

 



 

17 
 

Ledarideologier 

Utifrån ungdomsledarnas uttryck kommer vi nu placera in dem i Sundqvists ideologiska 

fyrfältsschema (2009). Vi har lagt till en bild för att lättare kunna visa hur vi har tolkat varje 

ungdomsledares ideologi.  

 

Anders (ungdomsledare för ett killag) 

 

                                        Lagstyrka (konkurrens) 

                                         

              1   3    

Kollektivism                      Individualism 

(laganda)                      (karriärism)                      

                                                                                                                       

             2                                    4    

                                   

 

                                       Gruppstyrka (solidaritet) 

 

Figur 2. Bilden visar var vi tolkar och placerar in Anders på det ideologiska fyrfältsschemat. 

 

”Jag försöker att inte fokusera på resultatet utan mer på individuella prestationer”. 

Detta uttalande sammanfattar ungdomsledarens fotbollsideologi som att individerna är 

viktigare än kollektivet. Anders ansåg att det var viktigt att se alla spelare som olika individer 

och behandla de därefter. Han uttryckte att det var viktigt att spelarna fick spela på en nivå 

som passade deras förmåga. Därför delades individerna i gruppen upp i två lag, ett bättre och 

ett sämre för att låta spelarna utvecklas och spela på en passande nivå. Anders uttryckte också 

att det mest centrala målet för laget och hela ungdomsverksamheten var att få fram a-

lagsspelare. 
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”Vi har alltid låtit de bättre individerna spela med en äldre åldersgrupp för att de ska 

utvecklas mer”. 

Ovanstående citat gör att Anders ideologi övervägs till fält 3, det vill säga att individen och 

lagstyrkan är i fokus. Han poängterade att lagets prestation inte var viktigt, utan det var de 

bättre individernas väg upp till A-laget som var det viktigaste för detta lag. Alla som ville var 

välkomna att provträna med laget en viss tid, men sedan gjordes en bedömning om de var 

tillräckligt bra för att få vara kvar i föreningen. 

Anders talade också om att föreningen försöker locka till sig spelare från andra klubbar. 

Enligt modellen passar detta uttryck bäst in i fält 1 på schemat, då laget blir starkare om en 

bra spelare lockas till föreningen. Vår tolkning är dock att ledaren inte att gör detta för att 

laget som helhet ska blir bättre, utan det centrala målet med värvningen är att denna 

talangfulle spelare ska utvecklas inom föreningen för att en dag kunna ta steget upp i A-laget.  

 

Bengt (ungdomsledare för ett tjejlag) 

 

                                        Lagstyrka (konkurrens) 

               1                         3 

 

Kollektivism                      Individualism 

(laganda)                      (karriärism)                      

                                                                                                                       

             2                                 4   

 

                                       Gruppstyrka (solidaritet) 

 

Figur 3. Bilden visar var vi tolkar och placerar in Bengt på det ideologiska fyrfältsschemat. 

 

”Vi har ingen individuell träning, laget är mer fokuserat på att träna i grupp”.  
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Bengt har ett ledarskap som är riktat mot kollektivet snarare än individen och menar att det är 

viktigt att laget har kul tillsammans för att nå resultat. Den sociala glädjen i kombination med 

goda idrottsliga resultat upplevde vi vara de centrala målen hos denna ledare. Det finns ingen 

spelare från laget som är med en äldre åldersgrupp utan det egna laget är viktigast.   

”Nu när tjejerna blivit äldre så nu kör vi med bästa laget och det tycker tjejerna är ok”. Detta 

citat anser vi vara utmärkande för att placeras in Bengt i fält 1, då kollektiv och lagstyrka är i 

fokus. Det visar på att ett av lagets mål är att uppnå bra idrottsliga resultat.   

Att uppnå målet med goda resultat var kombinerat med ytterligare ett mål med laget, att ha 

kul tillsammans. Följande citat visar på detta och är utmärkande för fält 2: ”Vi har inga krav 

på oss att vinna serien utan mer att alla ska vara välkomna och det ska vara roligt, det ska 

vara rättvist, ingen ska behöva känna sig ovälkommen”. Bengt uttryckte även att alla var 

välkomna till laget oavsett fotbollskunnande. 

Även fast han hade en tydlig riktning mot kollektivism och laganda så fanns det ett litet inslag 

av individualism i Bengts ideologi, där det uttrycktes att det var viktigt för föreningen att 

fostra a-lagspelare.  

 

Claes (ungdomsledare för ett killag) 

 

                                        Lagstyrka (konkurrens) 

                1                               3  

 

Kollektivism                      Individualism 

(laganda)                      (karriärism)                      

                                                                                                                       

              2                               4   

 

                                       Gruppstyrka (solidaritet) 

 

Figur 4. Bilden visar var vi tolkar och placerar in Claes på det ideologiska fyrfältsschemat. 
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”Vi bedriver ingen individuell träning, vi tränar mest som ett lag”. 

Vi anser att Claes ideologi riktas främst åt kollektivism och laganda. Då en god gemenskap 

där alla trivs är viktigt. Han har inga direkta individuella mål för spelarna i laget utan det 

centrala målet är att spela bra tillsammans. Det finns även en vilja att vinna matcher och alla 

som vill är välkomna att spela med laget. 

”Vissa matcher har vi toppat laget, speciellt nu på senare år. Jag vill ju vinna alla matcher”. 

Ovanstående citat tycker vi passar in i fält 1, då det fanns en vilja att vinna de matcher som de 

spelade. Vi uppfattade att Claes även var inriktad på att gruppen skulle fungera bra 

tillsammans. Vi fann det relativt enkelt att placera in honom åt kollektivdelen i modellen men 

vi uppfattade honom som pendlande mellan fält 1 och 2 i modellen, alltså mot lagets 

respektive gruppens styrka. 

 

David (ungdomsledare för ett tjejlag) 

 

                                        Lagstyrka (konkurrens) 

                                               

                  1                            3    

Kollektivism                      Individualism 

(laganda)                      (karriärism)                      

                                                                                                                       

    

                                    2                            4 

 

                                       Gruppstyrka (solidaritet) 

 

Figur 5. Bilden visar var vi tolkar och placerar in David på det ideologiska fyrfältsschemat. 
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”Allt går ut på att de trivs och har kul. Det är också viktigt att de lär sig hur man uppför sig i 

grupp, hur man handskas med varandra som kompisar”. 

Detta citat sammanfattar Davids ideologi bra, då gruppen alltid verkar komma i första hand 

medan resultat och prestation åsidosätts. Detta gör att vi placerar in David i fält 2 på schemat. 

Han lägger vikt vid att alla ska arbeta för gruppen och respektera varandra. Toppning förekom 

inte i laget utan de som tränade mest var de som fick spela. Det fanns en vilja att vinna men 

den var absolut inte större än viljan att ha roligt tillsammans. Det sämsta som David upplevde 

med sitt ledarskap var när det uppstod grupperingar inom laget, vilket stärker att han är 

fokuserad på gruppstyrkan.     

”Ett tag tyckte vi att vi fokuserade lite för mycket på att vinna och då backade vi lite på det 

och sa att vi bara skulle spela för att det är roligt och det gjorde att det faktiskt blev bättre 

reslutat”. 

 

Resultatsammanfattning  

Utifrån varje ledares uttryck har vi här gjort en sammanställning av deras ledarideologi och 

vilka pedagogiska handlingsstrategier de uttryckte som meningsskapande för sin verksamhet.  

Anders vars ideologi mest var riktat åt fält 3, det vill säga individ och lagstyrka, var tydlig i 

sitt sätt att instruera spelarna under olika övningar. Han använde sig av individuella 

målsättningar för att kunna producera så många spelare som möjligt till A-laget. Han var 

konkret i sitt sätt att använda feedback och konstruktiv kritik för att få en bra idrottslig 

utveckling. Gruppens dynamik lade han inte så stor vikt vid utan spelarnas individuella 

utveckling var det centrala för Anders ledarskap. 

Bengts ledarskap var främst riktad mot kollektivism (laganda) och befann sig på både fält 1 

och 2 i det ideologiska fyrfältsschemat, men främst på fält 1. Han var tydlig i sitt sätt att 

instruera spelarna under olika övningar. När han använde sig av feedback och konstruktiv 

kritik började han alltid med något positivt innan han gav den konstruktiva kritiken för att 

sedan avsluta med en något positivt, för att försöka upprätthålla en god stämning i laget. 

Bengt använde sig både av lagmål och individuella mål. Han betonade vikten av att ha en 

fungerande grupp för att uppnå önskade resultat för laget 
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Claes ledarskap var främst riktad mot kollektivism (laganda) och befann sig på både fält 1 

och 2 i det ideologiska fyrfältsschemat, men främst på fält 1. Han var tydlig i sitt sätt att 

instruera spelarna under olika övningar. Claes använde sig av feedback och konstruktiv kritik 

för att främst förbättra spelarnas och lagets idrottsliga prestation, vilket han försökte göra på 

ett positivt sätt. Han använde sig av målsättningar för både individen och för laget. Claes 

uttryckte vikten av att spelarna kände sig trygga och det var inte ovanligt att han diskuterade 

med spelarna vilken taktik som de kände sig mest trygga med beroende på motståndet. 

Davids ledarskap präglades mest av kollektivism och gruppstryka och placerades därmed in 

på fält 2. Han var tydlig i sitt sätt att instruera spelarna under olika övningar. David försökte 

hitta det positiva i spelarnas agerande när han använde sig av feedback och konstruktiv kritik. 

Han använde sig inte av några resultat- eller prestationsbaserade målsättningar utan det 

viktigaste var att försöka få spelarna att ha roligt och fortsätta hålla på med fotboll. Han tyckte 

att det var viktigt att arbeta för att skapa en bra gruppdynamik för att alla skulle trivas. 

 

Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att belysa vilka pedagogiska handlingsstrategier som 

uttrycks av ungdomsledare och hur detta relaterar till teorier om ledarskapsideologier inom 

ungdomslag i fotboll. Det har även varit att belysa hur dessa pedagogiska handlingsstrategier 

skiljer sig ur ett genusperspektiv.  

När vi skulle placera in ungdomsledarna på det ideologiska fyrfältsschemat upplevde vi att det 

var lättare att placera in ledarna på kollektiv- eller individinriktat synsätt än att placera in dem 

på just ett av de fyra fälten.   

Som vi har tagit upp i resultatet har vi utifrån ungdomsledarnas uttryck skapat fyra olika 

teman som representerade vad ungdomsledarna uttryckte som meningsskapande i deras 

verksamhet. Dessa är idrottslig prestation, feedback och konstruktiv kritik, målsättning och 

gruppdynamik. Inom varje tema skilde sig vissa av ungdomsledarnas pedagogiska 

handlingsstrategier åt medan andra uttryck tenderade att likna varandra (se Tabell 2). 
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Tabell 2. Tabellen ger en sammanfattande översikt över varje ungdomsledares profil 

Namn Ledarideologi Teman Strategier Centralt 

Anders  

 

Idrottslig prestation 

Målsättning 

Feedback & 

konstruktiv kritik 

Gruppdynamik 

Tydliga instruktioner 

Individuella mål 

Konkret 

 

Ej i fokus  

Individuell 

utveckling 

Bengt  

 

Idrottslig prestation 

Målsättning 

Feedback & 

konstruktiv kritik 

Gruppdynamik 

Tydliga instruktioner 

Lag- & individuella mål 

”Hamburemodellen” 

 

Samarbetsövningar, 

delaktighet 

Fungerande 

grupp 

Claes   

 

Idrottslig prestation 

Målsättning 

Feedback & 

konstruktiv kritik 

Gruppdynamik 

Tydliga instruktioner 

Lag- & individuella mål 

Positiv 

 

Samarbetsövningar, 

delaktighet 

Trygghet 

David   

 

Idrottslig prestation 

Målsättning 

Feedback & 

konstruktiv kritik 

Gruppdynamik 

Tydliga instruktioner 

Att trivas inom idrotten 

Positiv 

 

Mycket samarbetsövningar, 

delaktighet 

Ha roligt 
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Då vi har utgått från ett sociokulturellt perspektiv där lärande sker genom samspel och 

interaktion mellan människor, kommer vi i detta avsnitt nu att försöka knyta samman 

resultatet med hjälp av teoretisk referensram och tidigare forskning. Alltså hur 

ungdomsledarna säger sig vilja interagera med spelarna och hur deras pedagogiska 

handlingsstrategier används för att försöka skapa en idrottslig utveckling hos spelarna. Vi 

kommer även att belysa och diskutera hur detta skiljer sig ur ett genusperspektiv.   

Potrac och Cassidy (2006) skriver att en ledare inom idrotten kan skapa olika spelövningar 

som gör att individen ges möjlighet att kliva in i sin utvecklingszon under ett träningstillfälle. 

Oavsett vilken ideologi och mål ungdomsledarna i vår studie hade med laget så tenderade alla 

att uttrycka sig på ett relativt liknande sätt när de instruerade spelarna under en övning. Alla 

ungdomsledare uttryckte att de försökte vara ett stöd genom att ge tydliga instruktioner och 

vara lyhörda för spelarnas frågor och reflektioner, vilket enligt Potrac och Cassidy (2006) 

skapar en social interaktion. Då ungdomsledarna uttrycker att de försöker skapa en sådan 

lärsituation kan de fungera som en ”more capable other” för spelarna (ibid).    

Genom att fungera som en ”more capable other” och låta spelarna kliva in i sin 

utvecklingszon under en övning och ge möjlighet till utveckling och förbättrad 

prestationsförmåga, kan det enligt Potrac och Cassidy (2006) leda till att spelarna presterar 

bättre nästa gång de ska utföra samma moment. Om ungdomsledaren fungerar som en ”more 

capable other” under en övning som liknar en sekvens ur en match och ger möjlighet för 

spelarna att kliva in i sin utvecklingszon, borde det leda till en positiv idrottslig utveckling hos 

spelarna i ett längre perspektiv.  

Vidare menar Potrac och Cassidy (2006) att det är viktigt att spelarna känner att de har 

ledarens stöd under en övning och att de känner att samarbetet med ledaren fungerar bra och 

det sker ett meningsfullt utbyte av information mellan dessa. I vår studie tolkade vi 

ungdomsledarnas uttryck som att en meningsskapande diskussion mellan dem och spelarna 

var en viktig del, vilket borde vara positivt för att främja spelarnas idrottsliga prestation. De 

pedagogiska handlingsstrategier som ledarna uttryckte skilde sig inte åt mellan dem, utan 

oavsett var vi placerade in dem på Sundqvists ideologiska fyrfältsschema (2009) uppfattade vi 

att samtliga tenderade att vara tydliga i sina instruktioner under en övning, och uttryckte att de 

försökte att skapa ett klimat som främjade social interaktion. Detta sätt som ungdomsledarna 

uttrycker att de agerar anser vi kan kopplas samman med det Potrac och Cassidy (2006) 

skriver om en ”more capable other”, vilket främjar lärandet. 
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Feedback och konstruktiv kritik uttryckte alla ungdomsledare som meningsskapande i deras 

verksamhet. Emellertid skilde sig deras pedagogiska handlingsstrategier åt genom att de 

uttryckte sig använda feedback och konstruktiv kritik på olika sätt.     

Vi upplevde att Bengt och Claes försökte kombinera den konstruktiva kritiken med att alltid 

hitta något positivt i spelarnas agerande. Davids uttryck kring feedback och konstruktiv kritik 

tolkade vi var präglat av att se det positiva i spelarnas agerande och vara försiktig när den 

konstruktiva kritiken gavs, därför att han ville bibehålla en god stämning i laget.  Vi upplevde 

att Anders försökte uppnå en god stämning i laget men att han ändå var den av 

ungdomsledarna som var mest präglat av att vara konkret i sitt sätt att ge feedback och 

konstruktiv kritik.  

Då ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling skapas genom en social interaktion 

kan det vara bra att vara positiv och öppna upp för en dialog med spelarna vid användandet av 

feedback och konstruktiv kritik, eftersom det är då lärande och utveckling skapas (Säljö, 

2010).  Utifrån alla ungdomsledarnas uttryck upplevde vi att det fanns en social interaktion 

mellan dem och spelarna men att den tenderade att vara tydligare hos Bengt, Claes och David, 

vilket skulle kunna medföra att spelarna själva reflekterar och i större utsträckning bjuds in till 

dialog, vilket kan skapa en större förståelse och möjlighet till lärande och idrottslig 

utveckling.  

Anders var den av ungdomsledarna som var mest konkret i sitt sätt att använda feedback och 

konstruktiv kritik och uttryckte att det var viktigt att spelarna fick reda på vad de gjorde för 

fel, men framförallt vad de kunde göra istället för att förbättra prestationen.   

Att vara tydlig och konkret var något Anders även uttryckte angående målsättningar för laget. 

När han använde målsättningar gjordes det tillsammans med varje spelare. Inför säsongen 

fördes en dialog mellan Anders och varje spelare individuellt där de gemensamt kom fram till 

vad de ansåg spelaren skulle träna mer på för att bli en bättre fotbollsspelare. Anders sa att 

målsättningarna låg till grund för att spelarna skulle komma till A-laget, målsättningarna 

användes alltså för att spelarna skulle bli bättre individuellt. Bengt och Claes använde sig 

också av en form av målsättningsarbete med individuella samtal med spelarna, men de 

uttryckte sig inte använda detta lika tydligt som Anders. Trots att David inte använde sig av 

några målsättningar så förekom det ändå en dialog med spelarna för att höra vad de ville få ut 

av sitt fotbollsspelande. Genom att vara tydlig och föra en dialog med spelarna när 

målsättningar utformas, skapas möjlighet för en social interaktion och dialog mellan spelarna 
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och ungdomsledaren, vilket Byers (2000) menar är en förutsättning för lärande och 

utveckling. Vår uppfattning är därför att de mål som sätts upp för laget och individuella 

spelare bör ligga till grund för hur en verksamhet ska bedrivas. Detta för att tydliggöra för alla 

som ingår i laget vad som förväntas av spelare och ledare.  

Vår uppfattning är att ungdomsledarnas uttryck om vikten av en god lagsammanhållning och 

gruppdynamik speglade sig utifrån var vi placerade in dem i det ideologiska fyrfältsschemat. 

Anders, vars fokus var riktat mot individuell utveckling och prestation, var även den av 

ungdomsledarna som uttryckte att han fokuserade mindre på gruppens dynamik. De övriga 

ungdomsledarna, som vi placerade in mot kollektivdelen på fyrfältsschemat, uttryckte 

däremot vikten av en god gruppdynamik. De uttryckte sig inte använda någon individuell 

träning utan spelarna i laget tränade alltid tillsammans vid olika övningar, för att stärka 

gruppens dynamik och samarbete. Enlig Byers (2000) skapas lärande genom att individer 

samspelar med människor i sin omgivning. När Bengt, Claes och David försöker att skapa en 

god gruppdynamik och lärsituationer genom att konstruera ett klimat som försöker sträva efter 

samarbete och sammanhållning i laget, kan det medföra att spelarna få större utrymme att lära 

av varandra och inte enbart av ungdomsledaren.     

Bengt, Claes och David uttryckte även att de lät spelarna vara delaktiga för att främja lagets 

gruppdynamik. De lät spelarna ha ett visst inflytande över hur vissa delar av verksamheten 

skulle bedrivas. En av anledningarna att som ungdomsledare använda denna handlingsstrategi 

är att det kan främja gruppdynamiken, då spelarna känner att de är viktiga för att gruppen ska 

kunna fungera på ett positivt sätt. Att göra individer delaktiga i en grupp är något som Light 

(2010) menar är centralt för att skapa lärande hos en individ. När en individ görs delaktig kan 

individen känna sig viktig för gruppen och detta är även det viktigt för att skapa lärande. De 

ungdomsledarna som strävade efter att göra spelarna delaktiga borde få en bra fungerande och 

lärande grupp av individer. Som vi skrev i ovanstående stycke borde en god fungerande grupp 

prestera goda resultat.  

Anders var den ungdomsledare som inte uttryckte vikten av en god sammanhållning utan såg 

individernas individuella utveckling som det centrala för verksamheten. För att ett lag ska 

prestera bra är det viktigt att en ledare tänker på lagets sammanhållning, men då Anders inte 

hade några prestationsmål för laget utan enbart individuella mål så är kanske 

lagsammanhållning inte lika viktigt hans ledarskap.  
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Återigen kan vi konstatera vikten av att de mål som är uppsatta för verksamheten bör styra 

sättet att bedriva verksamheten. 

 

Ur ett genusperspektiv 

Vi kommer nu att belysa och diskutera huruvida ungdomsledarnas pedagogiska 

förhållningssätt skiljer sig för kill- respektive tjejlagen. 

Vår uppfattning är att ungdomsledarnas uttryck tenderade att skilja sig åt för kill- respektive 

tjejlagen. Ungdomsledarna för tjejlagen uttryckte vikten av lagsammanhållning och god 

gemenskap i större utsträckning än vad ungdomsledarna för killagen gjorde. Ungdomsledarna 

för killagen uttryckte i större utsträckning att resultat och prestation skulle vara i fokus. Detta 

visade sig tydligt när ungdomsledarna uttryckte sig kring feedback och konstruktiv kritik och 

hur de använde sig av målsättningar. Denna skillnad tror vi delvis kan förklaras genom det 

som Hjelm (2009) skriver om att tjejernas motiv till att delta inom fotbollen tidigare främst 

handlade om att ha roligt och ingå i en social gemenskap, medan killarna i större utsträckning 

var inriktade mot att prestera och bli en bättre fotbollsspelare. Detta upplevde vi även visade 

sig när ungdomsledarna uttryckte sig kring gruppens dynamik. Delar av det Hjelm (2009) 

skriver om tror vi lever kvar inom fotbollen och hos en del ledare.  

Olofsson (2006) menar att trots att många tjejers motiv för deltagande är att ha roligt bör det 

ändå ges samma utrymme för tjejer att utvecklas som för killar. Vi kan inte uttala oss om 

vilket utrymme till utveckling tjejlagen i vår studie ges då vi inte har observerat 

ungdomsledarna. Vi tror att det är viktigt att tänka på att alla spelare inte har samma motiv till 

sitt deltagande. På samma sätt som det säkerligen finns tjejer som inte ges tillräckligt med 

utrymme för att utvecklas finns det säkerligen killar som förväntas att satsa fullt ut på sin 

idrott. Som vi nämnt ovan tenderade ungdomsledarna att uttrycka en viss skillnad i sina 

pedagogiska handlingsstrategier ur ett genusperspektiv. Vi uppfattade att ungdomsledarna för 

killagen fokuserade mer på prestation och resultat och ungdomsledarna för tjejlagen mer på 

att ha roligt och skapa en god lagsammanhållning.   

Istället för att som ungdomsledare ha förväntningar på hur tjejer och killar ska agera inom 

idrotten tror vi att det kan det vara positivt att anpassa de pedagogiska handlingsstrategierna 

och sitt förhållningssätt till vilket mål och motiv för deltagande som individuella spelare och 
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lag har. Det kan vara bra att låta de tjejer som vill fokusera mer på prestation få utrymme att 

göra det.   

Det resultat vi har fått fram om de fyra ungdomsledarna är endast våra egna tolkningar och 

detta resultat kan inte med säkerhet beskriva hur dessa personer är som ungdomsledare.     

 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att belysa ungdomsledares uttryck kring vilken ideologi de hade 

och vad de uttryckte som meningsskapande för deras verksamhet, var kvalitativa intervjuer 

det mest lämpliga metodvalet. Valet att intervjua fyra ledare tyckte vi innan studien var ett 

lagom antal och så även efteråt.  

Under alla fyra intervjutillfällena valde vi båda två att vara medverkande i samtalet. Detta 

gjorde vi för att stötta och komplettera varandra och ha större möjlighet att ställa passande 

följdfrågor, med tanken att få ett flytande och avslappnat samtal. Enligt Trost (2005) kan det 

infinna sig en maktaspekt när en intervju genomförs av två intervjupersoner och respondenten 

kan då känna sig underlägsen. Vi var medvetna om denna problematik innan vi genomförde 

våra intervjuer men vår tro att få ett mer fungerande samtal övervägde. Efter vi genomfört 

intervjuerna upplevde vi inte att respondenterna kände av denna maktaspekt utan vår 

uppfattning var att de kände sig trygga under intervjutillfället.  

Valet att intervjua de ungdomsledarna som vi gjorde var att vi trodde att just dessa tillhörde 

de föreningar inom närområdet som hade den största ungdomsverksamheten för killar och 

tjejer. Hade vi valt att intervjua fler ungdomsledare kunde eventuellt resultatet upplevts som 

mer trovärdigt, men vi ansåg både innan och även efteråt att fyra intervjuer var ett lagom antal 

för denna forskningsperiod. Det resultat vi har fått fram kan inte generaliseras på alla 

ungdomsledare i Västra Sverige, men det visar ändå på hur det kan se ut i olika 

ungdomsverksamheter och att det förekommer olika ledarideologier och tillvägagångssätt 

inom samma åldersgrupp i den elitinriktade ungdomsverksamheten.  

Som sagts tidigare genomfördes transkriberingen av intervjuerna på olika sätt. Anledningen 

till detta var att det fanns en osäkerhet hos oss om vad som var bäst. Detta tror vi inte har 

påverkat vårt resultat då vi sparade alla inspelade intervjuer och haft möjlighet att kunna gå 

tillbaka och lyssna igen om så behövts.   
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Intervjuguiden var grunden för att kunna placera in ungdomsledarna på fyrfältsschemat och 

för att kunna belysa vilka pedagogiska handlingsstrategier som de uttryckte som 

meningsskapande i sin verksamhet. Utifrån intervjuerna skapade vi fyra teman som 

representerade vad de fyra ungdomsledarna uttryckte som meningsskapande. Då vi i studien 

har använt oss av ett hermeneutiskt förhållningssätt och använt vår egen tolkning av 

ungdomsledarnas uttryck, hade förmodligen inte samma teman skapats om någon annan gjort 

om studien.       

Patel och Davidson (2003) menar att inom forskning är det viktigt för forskaren att sträva 

efter att få studien och resultatet trovärdigt för läsaren. Inom den kvalitativa forskningen ökar 

trovärdigheten genom att forskaren försöker ge läsaren en god inblick i och en förståelse för 

hur studien har genomförts. Ett sätt att öka trovärdigheten är att kombinera citat från 

respondenterna och egna reflektioner, för att ge läsaren möjlighet till en egen bedömning av 

trovärdigheten. Detta tillvägagångssätt tog vi fasta på genom att försöka uppnå en god balans 

mellan dessa. Genom att använda oss av citat och ge respondenterna fiktiva namn upplevde vi 

att respondenterna i studien blev mer ”levande”, vilket vi tror kan ha ökat trovärdigheten.      

 

Slutsats 

För att summera det som framkommit i studien kan vi konstatera att ledarideologi och 

pedagogisk handlingsstrategi är sammankopplade. Detta kommer inte som någon stor 

överraskning men vi har försökt att belysa hur de är sammankopplade och vilka skillnader det 

finns ungdomsledarna emellan. Eftersom delar av syftet med studien har varit att belysa vilka 

pedagogiska handlingsstrategier som uttryckts av ungdomsledare och hur detta relaterar till 

teorier om ledarskapsideologier, har vi synliggjort de skillnader och likheter mellan 

ledarideologierna och de pedagogiska handlingsstrategierna som ungdomsledarna uttryckte 

som meningsskapande.  

Vi har utifrån syftet även belyst hur de pedagogiska handlingsstrategier som uttryckts av 

ungdomsledarna skiljer sig ur ett genusperspektiv. Precis som skrevs i avsnittet tidigare 

forskning har även vi efter studien kommit fram till att det finns en viss skillnad mellan hur 

ungdomsledarna uttrycker sig bedriva sin verksamhet. Det visade sig att ungdomsledarna för 

killagen var mer fokuserade på prestation och resultat medan ungdomsledarna för tjejlagen 

fokuserade mer på att gruppen skulle trivas. Vi tror att det kan vara kan vara bra att låta motiv 
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och mål med deltagandet vara det viktigaste för att bedriva en verksamhet, istället för att ha 

förbestämda förväntningar på hur killar och tjejer ska agera inom idrotten.       

Det som denna studie har kommit fram till kan vara att bra att ha i åtanke när man både som 

spelare och förälder väljer att ingå i en fotbollskontext. Det kan finnas stora skillnader i hur 

verksamheten bedrivs, vilka mål verksamheten har och vad det kan förväntas av en spelare. 

Dessa skillnader kan påverka lärandet och det idrottsliga utvecklandet för en individ. Vi som 

genomfört studien har inte tagit någon ställning om vilket ledarskap som är ”bäst” utan enbart 

belyst ungdomsledarnas uttryck och visat på att det finns skillnader. Vi tror även att alla 

individer har sitt sätt att lära på och att det är bra att det finns olika typer av 

ungdomsverksamheter som en individ kan välja att ingå i. 

Intressant för framtida forskning kan vara att intervjua ett större antal ungdomsledare än vad 

vi har gjort. Det kan även vara att observera denna studies målgrupp för att inte bara belysa 

deras uttryck utan även se hur de agerar praktiskt i sin verksamhet, för att se om deras uttryck 

skiljer sig från hur de agerar praktiskt i verkligheten. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 
 

Referenslista 

Allwood, C. M. & Erikson, M.G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Byers, A. (2000). Interaction: The Key to Successful Distance Learning. World Conference 

on Educational Multimedia, Hypermedia and Telekommunications, s.1-9. 

 

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2003). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

s.105–112. 

 

Hartman, J. (2001). Grundad teori - Teorigenerering på empirisk grund. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Hjelm, J. (2009). Fotboll åt alla!, Svensk idrottsforskning, 1, (sid. 19-24). Stockholm AB: 

Grafiska huset. 

 

Light, R. L. (2010). Children’s Social and Personal Development Through Sport: A Case 

Study of an Australian Swimming Club. Journal of Sport & Social Issues, 34, (4), s.379-395.  

Lindgren, E-C. & Hinic, H. (2005). Toppningsstudien – En kvalitativ analys av barn och 

ledares uppfattningar av hur lag konstitueras inom barnidrott. Stockholm: 

Riksidrottsförbundet.  

Nylén, U. (2005). Att presentera kvalitativa data - Framställningsstrategier för 

empiriredovisning. Malmö: Liber. 

 

Olofsson, E. (2006). Fotbollförbundet och Handslaget: Utvärdering av ”tjejsatsningen” - 

delrapport 2. Umeå Universitet: Pedagogiska institutionen. 

 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Peterson, T. (2007). Förenings- och tävlingsfostran. Stockholm: Riksidrottsförbundet, SISU 



 

32 
 

Potrac, P. & Cassidy, T. (2006). The coach as a more capable other. I: Jones, R. L. (red.) The 

Sports Coach as Educator: re-conseptualising sports coaching. s.38-50. Abingdon: 

Routledge.   

 

Redelius, K. (2002). Barnidrotten i ett samhällsperspektiv. I: Engström, L-M., & Redelius, K. 

(Red). Pedagogiska perspektiv på idrott. s.57-73. Stockholm: HLS förlag. 

 

Riksidrottsförbundet. (2009). Idrotten vill – Idrottsrörelsens idéprogram. Stockholm: 

Riksidrottsförbundet. 

 

Sundqvist, F. (2009). Azalea BK Våra riktlinjer. Del IV: Appendix för filosofer - Fotboll som 

ideologi. Hämtad 2010-11-14 från: 

http://www.azaleabk.se/Undersidor/azaleapolicy/AzaleaBKRiktlinjer.pdf  

Sveriges Television. SVT Play. Gomorron Sverige – Elitsatsningar inom idrotten. Hämtad 

2010-11-11 från: http://svtplay.se/v/2230967/gomorron_sverige/elitsatsningar_inom_idrotten 

Säljö, R. (2010). Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag. 

Trost, J (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapliga rådet. Forskarens etik. Hämtad 2010-11-17 från: 

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml 

Watt Boolsen, M. (2009). Kvalitativa analyser: forskningsprocess, människa, samhälle. 

Malmö: Gleerup. 

 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

http://www.azaleabk.se/Undersidor/azaleapolicy/AzaleaBKRiktlinjer.pdf
http://svtplay.se/v/2230967/gomorron_sverige/elitsatsningar_inom_idrotten
http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml


 

33 
 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur ledaren förhåller sig till de olika ledarideologierna 

1. Kan du beskriva dig själv som ledare, vilka egenskaper tycker du speglar ditt 

ledarskap? 

2. Trivs du som tränare?  

3. Vad är det bästa/sämsta?  

4. Vilket är ditt bästa tränarminne? 

5. Har du själv någon målsättning med ditt eget ledarskap?  

6. Hur vill du bli uppfattad som tränare? 

7. Upplever du att det finns några förväntningar på dig som tränare, både från 

ungdomarna och från föreningen? Hur ställer du dig till dessa förväntningar? 

8. Har föreningen något uppsatt mål för ungdomsverksamheten? 

9. Vilka tror du är de främsta anledningarna till att ungdomarna i laget har valt att spela 

fotboll? 

10. Finns det några spelare som ibland spelar med en annan åldersgrupp i föreningen? Vad 

tycker du om det? 

11. Hur många lag har ni i er årskull? 

12. (Om fler än ett lag, hur har ni gått till väga när ni delat upp spelarna i de olika lagen?) 

13. Är alla välkomna att vara med och träna oavsett fotbollskunnande? 

14. Försöker ni på något sätt locka till er spelare från andra klubbar som ni ser stor 

utvecklingspotential i? 

 

Hur ledaren förhåller sig till ungdomarna under träning och match 

15. Hur tänker du när du sätter du upp målsättningar för laget/individuella spelare?  

16. Vad har du för målsättningar idag?  

17. Finns det långsiktiga/kortsiktiga mål?  

18. Har du dem nedskrivna eller förändras de under säsongens gång? 

19. Hur får spelarna utrymme att vara med och tycka till när olika beslut fattas, som tex 

övningar på träningarna, målsättning mm? 

20. Har ni några individuella samtal eller liknande med spelarna? 
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21. Hur tänker du när du lägger upp träningen? Tänker du i individuella eller lagtermer i 

första hand?  Bedriver ni någon individuell träning och i så fall hur visar sig det? 

22. Vem känner du att du jobbar för i första hand?  

23. Vad tycker du är det viktigaste spelarna får med sig av träningarna? 

24. Vem sköter uppvärmningen, spelarna själva eller någon ledare? 

25. Hur går du tillväga när du har genomgång för en övning? 

26. Har spelarna fasta positioner eller finns det utrymme för att testa nya positioner under 

träning och match? 

27. Ingår det mycket tävlingsmoment under träning? 

28. Använder du dig av några teoretiska genomgångar när det gäller vilket spelsystem och 

vilken taktik som ska användas? Muntligt, skriftligt?  

29. Hur använder du dig av konstruktiv kritik? 

30. Hur tänker du när du tar ut laget vid matcher?  

31. Vad ser du som din viktigaste roll före, under och efter en match?  

32. Hur ger du återkoppling när laget vinner resp. förlorar?  

33. När du gör analyser av matcher vad utgår du ifrån? 
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Bilaga 2 

Missivbrev 

Hej! 

Här kommer som utlovat mer information om vad studien handlar om och hur den är tänkt att 

genomföras. 

Vi som är ansvariga för den här studien är två killar som läser Idrottspedagogik på Halmstad 

Högskola och informationen kommer att användas i vår C-uppsats. 

Vi är intresserade av att ställa frågor till dig angående hur du ser på ditt eget ledarskap och hur 

du bedriver verksamheten för det lag som du är ansvarig för. 

Intervjun beräknas att ta omkring 30-45 minuter och dina personuppgifter kommer att vara 

konfidentiella, vilket innebär att bara vi och vår handledare på högskolan som kommer att få 

reda på dessa. I vår uppsats kommer du att presenteras helt anonymt, både vad gäller namn 

och vilket lag du är ansvarig för. Din medverkan är självklart frivilligt och du har rätt att när 

som helst avbryta intervjun om så önskas. 

Vad gäller tider för genomförandet av intervjun så är vi ganska flexibla, men passar det någon 

gång under vecka 47 så hade det varit kanon. 

Hör gärna av dig så snart som möjligt om du kan tänkas ställa upp och i så fall vilken dag, tid 

och plats som passar bäst till:  

henchr08@student.hh.se eller 0708-448168 

ricbom08@student.hh.se eller 0735-135152  

Har du några övriga frågor så är det bara att ta kontakt med oss via mail eller telefon. 

 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Henrik Christiansson & Rickard Boman, Idrottsvetenskapliga programmet på Halmstad 

Högskola. 
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