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Abstract:

Volunteer coaches are critical for the existence of youth sports organizations. They are both

leading the activity and are expected to develop the athletes in a technical, psychological,

social and cultural way. The mission as a coach requires skills and knowledge from a wide

range of fields and the mission as a coach appears complex.

Stakeholders like Riksidrottsförbundet, Gymnastikförbundet and the sport organization have

certain requirements on how to design the activities. Coaches have to follow those guidelines

and implement them in practice. The social context is one important factor for understanding

the driving force. It affects how coaches perceive their assignment as a volunteer coach.  This

study aims to contribute to increased understanding of the fenomen volunteer coach mission

and increase understanding for the drivers of volunteer coaches in gymnastics. In order to

clarify this,  6  interviews with volunteer  coaches  from gymnastics  organizations  linked to

Riksidrottsförbundet were conducted.

This study indicates that the motive behind the coaching mission is grounded in an intrinsic

value of being a coach. The coaching mission itself appears partly contradictory when trying

to combine the sport related and the social dimensions. Seeing progress from practice and to

follow the development of gymnasts are aspects that drives coaches. That combined with the

social interaction is important for understanding the drivers of being a coach.

Nyckelord:

Ideellt arbete, ideella tränare, ledarskap, gymnastik



Förord

Denna studie undersöker  det  ideella  tränaruppdraget  och vad som driver  ideella  tränare i

gymnastik  att  vara  tränare.  Arbetet  har  varit  lärorikt  och  skapat  nya  insikter  rörande

fenomenet det ideella tränaruppdraget.

Jag vill tacka Bertil Olsson för ditt stöd och den hjälp du bidragit med. Tack även till alla

tränare som deltog i studien. Jag vill rikta ett stort tack till Rebecca Hedlund som tagit sig tid

att läsa uppsatsen och kommit med värdefull feedback. Dessutom vill jag rikta ett extra stort

tack till Christina Lindh för all feedback du gett och den klippa du varit. Det är ovärderligt.
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Summary

Volunteer coaches are critical for the existence of youth sports organizations. They are both

leading the activity and are expected to develop the athletes in a technical, psychological,

social and cultural way. The mission as a coach requires skills and knowledge from a wide

range of fields and the mission as a coach appears complex.

Stakeholders like Riksidrottsförbundet, Gymnastikförbundet and the sport organization have

certain requirements on how to design the activities. Coaches have to follow those guidelines

and implement them in practice. The social context is one important factor for understanding

the driving force. It affects how coaches perceive their assignment as a volunteer coach.  This

study aims to contribute to increased understanding of the fenomen volunteer coach mission

and increase understanding for the drivers of volunteer coaches in gymnastics. In order to

clarify this,  6  interviews with volunteer  coaches  from gymnastics  organizations  linked to

Riksidrottsförbundet were conducted.

This study indicates that the motive behind the coaching mission is grounded in an intrinsic

value of being a coach. The coaching mission itself appears partly contradictory when trying

to combine the sport related and the social dimensions. Seeing progress from practice and to

follow the development of gymnasts are aspects that drives coaches. That combined with the

social interaction is important for understanding the drivers of being a coach.



Sammanfattning

Utan ideellt  engagerade  tränare  skulle  idrottens  omfattande ungdomsverksamhet  inte  vara

möjlig. Tränaren innehar en nyckelfunktion inom den organiserade idrotten. Tränaren leder

verksamheten  och  har  uppgiften  att  fostra  och  utveckla  idrottsutövarna  positivt.

Tränaruppdraget  inbegriper  idrottsliga  såväl  som  sociala  dimensioner  vilket  gör

tränaruppdraget komplext.

Intressenter såsom Riksidrottsförbundet, Gymnastikförbundet och föreningen ställer krav på

hur träningsverksamheten ska utformas. I slutändan är det tränarens värderingar som avgör

hur verksamheten bedrivs och uppfattas. Det sociala sammanhang där träningsverksamheten

bedrivs påverkar tränarens uppfattning av uppdraget där det sociala sammanhanget även är

centralt för att förstå vad som driver tränarna. Denna studie syftar till  att bidra med ökad

förståelse om fenomenet det ideella tränaruppdraget och skapa ökad förståelse för vad som

driver  ideella  gymnastiktränare  att  vara  tränare.  För  att  öka  förståelsen  rörande  detta

genomfördes 6 telefonintervjuer med ideella tränare från gymnastikföreningar kopplade till

Riksidrottsförbundet. 

Studien visar att det ideella tränaruppdraget grundar sig i ett värderationellt handlande där

tränarna ser ett egenvärde i att vara tränare. Tränaruppdraget som sådant framkommer delvis

motsägelsefullt då de idrottsliga och sociala dimensionerna i uppdraget är svårkombinerade.

Vad  som  driver  tränarna  grundar  sig  i  ett  stort  intresse  för  idrotten  gymnastik  och

tränaruppdragets egenvärde. När träningarna ger resultat, att gymnasterna utvecklas, är sådant

som  driver  gymnastiktränare  att  vara  tränare.  Detta  kombinerat  med  det  sociala

konstruerandet är viktigt för att förstå vad som driver tränarna.
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1 Inledning

Tränaren  har  en  nyckelfunktion  i  idrottsrörelsens  verksamhet.  Tränaren  är  den  operativa

ryggraden inom idrottsrörelsen som leder,  driver  och organiserar  idrotten  samt  ser  till  att

gruppen  sammanhålls.  Utan  ideellt  engagerade  tränare  skulle  inte  idrottens

ungdomsverksamhet vara möjlig i Sverige eller andra länder (Bouchet & Lehe, 2010; Norberg

2009). 

Riksidrottsförbundet (RF) är svensk idrotts paraplyorganisation. Organisationens uppgift är att

stödja, leda och företräda idrottsrörelsen. (RF, 2015) [Internet]  Idrottsrörelsen är den absolut

största  folkrörelsen  i  Sverige  med  över  tre  miljoner  medlemmar  i  fler  än  20  000

idrottsföreningar runt om i landet. Den karaktäriseras av att vara ideell,  bestående av icke

vinstdrivande  idrottsföreningar  som  drivs  med  begränsade  ekonomiska  resurser.

Idrottsrörelsens  verksamhet  involverar  många  barn  och  ungdomar  och  är  tveklöst  den

populäraste fritidssysselsättningen i Sverige. I åldrarna 7-15 år är ca två av tre pojkar och

varannan flicka med i en idrottsförening. (RF, 2011) En förutsättning för att kunna bedriva

denna omfattande verksamhet är engagerade tränare. (Larsson & Meckbach, 2012; Bouchet &

Leher, 2010; Norberg 2009) 

RF (2011) menar med anledning av idrottsrörelsens popularitet bland barn och ungdomar att

den fyller en viktig funktion i samhället, dels socialt men även fostrande. Genom idrotten har

miljoner medborgare lärt sig demokrati, respekt för regler och rent spel och fått kunskap om

kost,  motion,  hälsa  samt  välbefinnande.  För  att  idrotten  ska  kunna  ha  denna  fostrande

funktion är tränarnas kompetens och engagemang centrala inom barn- och ungdomsidrotten.

(Trondman, 2005; RF, 2009; Redelius, 2002).  Eftersom tränaren är en ledare och förebild för

ungdomarna (RF, 2009) kommer dennes agerande också påverka ungdomarna på olika sätt.

Utifrån tränarens erfarenhet ska denna lära och instruera och fungerar således som en förebild

(Redelius,  2002)  för  idrottsutövaren.  Tränaren  förmedlar  ett  förhållningssätt  och  en  viss

uppsättning normer och värderingar när tränaren instruerar och leder idrottsutövarna. Detta

kommer  påverka  och  fostra  ungdomarna.  (Redelius,  2002)  Tränarens  agerande  är  ytterst

centralt  för  att  tränaren  ska  utveckla  ungdomarna  positivt  och  fostra  dem så  de  lär  sig

demokrati, jämställdhet och respekt för andra. 
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RF:s värdegrund, Idrotten vill, ger riktlinjer hur idrottsföreningar kopplade till RF ska bedriva

verksamheten.  Värdegrunden ska  genomsyra  specialidrottsförbunden,  vilka  ger  specifika

riktlinjer för de olika idrotterna, såväl som föreningar (RF, 2011).  RF verkar för att svensk

idrott ska vara världens bästa och det är de ideellt engagerade tränarna i föreningarna som har

kraften att påverka och forma idrottens verksamhet (RF, 2009). RF (2009) har som mål att

idrotten ska utveckla människor  positivt  både fysiskt,  psykiskt,  socialt  och kulturellt.  Det

ställer krav på tränarens ledarskap. Tränaruppdraget innebär utövande av ett idrottsledarskap

vilket  inbegriper  både  idrottsliga  och sociala  dimensioner  eftersom idrottsledarskapet  dels

syftar till  att träna ungdomarna så de presterar och kan vinna tävlingar samtidigt som det

innefattar ett socialt ansvar vilket hänförs till den fostrande funktion idrotten har (Börjesson &

von Essen, 2007; RF, 2009). Trots att  idrott  ofta hävdas handla om prestation och tävling sker

utövandet i ett socialt sammanhang där en central del av barns och ungdomars idrottande handlar om

socialisation dvs. att lära sig vilka sociala normer, värderingar och beteenden som är accepterade och

önskvärda i det sociala sammanhanget. (Redelius, 2002; Börjesson & Essen, 2007). 

Idrott ska bedrivas så den främjar demokrati, jämställdhet, respekt för andra, utveckling och

god hälsa. Det ställer således krav på verksamhetens kvalité (RF, 2009) och inte minst på

tränarna. Eftersom tränarna är de som leder träningar och kan påverka idrottens utformning

ställs krav från RF, specialidrottsförbund och den specifika idrottsföreningen på hur tränarna

ska utforma verksamheten i linje med idrottens idéprogram.  En förutsättning för att kunna

bedriva  en  kvalitativ  verksamhet  samt  utveckla  den  är  utbildning.  Utbildning  av  ideella

tränare  ses  som en  överlevnadsfråga  för  idrottsrörelsen  (RF,  2009)  och  varje  år  utbildas

hundratusentals ledare (RF, 2011).  RF uppmanar idrottsföreningarna att skicka sina tränare på

utbildning  hos  SISU  Idrottsutbildarna,  vilket  är  idrottsrörelsens  studie-  och

utbildningsorganisation (SISU Idrottsutbildarna, 2015) [Internet]. Vad gäller utbildningskrav

för tränare skiljer det sig mellan olika idrotter. Inom vissa idrotter ställs inga utbildningskrav

på tränaren, snarare rekommendationer från RF och specialidrottsförbund, medan det inom

andra idrotter finns tydliga utbildningskrav för att få vara tränare.

En idrott som fångat mitt intresse är gymnastik. Inom gymnastiken ställs utbildningskrav på

de ideellt verksamma tränarna. Det innebär att vem som helst inte får vara tränare. Vidare

förutsätter utbildningskravet att tränare lägger ner tid och engagemang på utbildning. Med
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anledning av att gymnastiken har uppsatta utbildningskrav har den här studien avgränsas till

att  endast  studera  tränare  inom  gymnastik.  Gymnastikens  specialidrottsförbund,

Gymnastikförbundet,  dit  landets  ideella  gymnastikföreningar  är  medlemmar,  har  specifika

utbildningskrav för tränarna inom gymnastikens barn- och ungdomsverksamhet. Vid träning,

tävling och uppvisning på olika redskap ställer Gymnastikförbundet krav på att det alltid finns

en ansvarig ledare utsedd som har giltig licens för att få bedriva träningsverksamheten och de

övningar gymnasterna utför. Genom att genomgå vissa utbildningar kan ledaren licensieras.

Beroende  på  träningsverksamhetens  disciplin  och  eller  tävlingsdiscipliner  ställs  olika

utbildningskrav  på  ledarna.  Bland  annat  finns  en  teoriutbildning  som  är  gemensam  för

samtliga  tävlingsdiscipliner  där  innehållet  inkluderar  ledarskap,  pedagogik,  anatomi,

biomekanik,  idrottsskador  och  kost.  Teorin  kombineras  dessutom  med  disciplinspecifik

praktisk utbildning i hallen, där förbundet rekommenderar minst 100 timmars praktik i hallen

under minst ett år för att erhålla vissa disciplinspecifika utbildningar. (Gymnastikförbundet,

2015)  [Internet]  Gymnastikförbundets  utbildningar  täcker  flera  olika  ämnesområden  och

framstår  som omfattande.  Utbildningen  gör  att  den  ideellt  arbetande  tränaren  fogas  in  i

strukturer,  där  kravet  på  utbildning  skapar  förväntningar  så  ett  visst  resultat  formuleras

(Svedberg,  Essen & Jegermalm,  2010 s.24).  Det  ställs  således  krav  och förväntningar  på

gymnasiktränaren vad gäller hur träning och verksamhet bedrivs.

Den  ideella  tränaren  har  en  nyckelfunktion  inom  idrottens  verksamhet.  Inte  minst  inom

gymnastiken där utbildningskrav existerar vilket gör att bevarande av duktiga tränare är mer

värdefullt gentemot andra idrotter där utbildning inte är ett krav. Vem som helst får inte vara

tränare  inom gymnastik.  En  kunnig  och  engagerad  tränare  ses  som  en  viktig  resurs  för

föreningen, idrottsrörelsen och samhället.

2 Problemdiskussion

Träningsverksamheten leds av tränaren. Det finns riktlinjer från RF men det är tränaren som

bestämmer utformningen av träningarna. Tränaren instruerar hur övningar ska utföras, vad

ungdomarna  ska  förbättra,  vad  som är  viktigt  att  kunna  och  vilka  som får  vara  med  på

träningar och tävlingar. (Redelius, 2002) En ständig fråga är hur de idrottsliga och de sociala

dimensionerna i idrottsledarskapet förenas. En utmaning för tränaren är att utöva ett ledarskap
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som tar hänsyn till båda dessa stundtals svårkombinerade dimensioner. (Börjesson & Essen,

2007)  Utgångspunkten  är  att  idrottsledarskapet  både  syftar  till  att  träna  ungdomar  så  de

förbättrar sig prestationsmässigt och kan vinna tävlingar samtidigt som det inbegriper social

mognad och ansvar. (Börjesson & von Essen, 2007) Ungdomarna ska fostras och utvecklas

positivt  såväl  socialt  som psykiskt  (RF,  2009).   Hur  dessa  dimensioner  förenas  blir  den

verksamma tränarens uppgift att lösa.  Tävlingsmomentet, vilket idrotten faktiskt bygger på,

klargör tydligt vem som är bäst och sämst (Börjesson & von Essen, 2007). Att som tränare

skapa en positiv psykisk utveckling hos de individer som alltid är sämst eller inte tas ut att

delta på tävlingar, framstår näst intill omöjligt.

En  huvudsaklig  uppgift  för  tränaren  är  att  instruera  och  lära  ut  idrotten  med  hänsyn  till

individernas utvecklingsnivå (RF, 2009). För att lyckas lära ut blir pedagogik väsentligt och så

även pedagogiskt ledarskap. Pedagogiskt ledarskap är ett dynamiskt ledarskap som inkluderar

många ledardimensioner,  där en del i  det pedagogiska ledarskapet handlar om att  anpassa

ledarskapet  till  individerna  i  gruppen  och  till  situationen  (Maltén,  2000). Pedagogiskt

ledarskap är centralt i tränaruppdraget och att bemästra det framstår som en stor utmaning då

hela gruppen ska ledas samtidigt som verksamheten  förväntas anpassas till individernas olika

utvecklingsnivå. 

Redan här framstår tränaruppdraget komplext och omfattande. Att tränaruppdraget dessutom

är ideellt, vilket innebär att individerna agerar frivilligt för att hjälpa andra oavlönat gör det

hela än mer intressant (Dekker & Halman, 2003, Essen, Jegermalm & Svedberg 2015). Trots

att  det  ideella  tränaruppdraget  är  frivilligt  och  inte  inbegriper  ett  anställningsavtal  med

skyldigheter såsom vid lönearbete finns ändå många likheter vad som förväntas av en anställd

och  en  ideell  tränare.  Till  att  börja  med  kan idrottens  värdegrund  såsom den  beskrivs  i

Idrotten  vill förstås  som  idrottsrörelsens  motsvarighet  till  företagens  policys  vilka  ger

riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas. Idrottens verksamhet är således organiserad och

uppstyrd av regler och riktlinjer som tränaren förväntas följa, i likhet med den anställda som

är  skyldig  att  följa  företagets  regler  och  riktlinjer.  Tränaren  förväntas  vara  på  plats  vid

träningarna då denne har nyckelfunktionen som ledare för verksamheten och den anställda är

skyldig att vara på arbetet under den arbetstid som avtalats.

Det är vanligt att arbete ofta associeras med lön. En vanlig uppfattning är att nedlagt arbete
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behöver kompenseras med belöningar för att engagemang och motivation inte ska försvinna. I

verkligheten  är  däremot  mycket  arbete  ideellt  och  det  visar  således  att  arbete  inte  måste

kompenseras med lön.

Tränaren förväntas bedriva en verksamhet som följer gymnastikförbundets och föreningens

riktlinjer och policys. Det i sin tur ställer krav på idrottsledarskapet som förväntas tillgodose de

idrottsliga såväl som sociala dimensionerna (Börjesson & Essen, 2007). 

Gymnastikförbundet ställer utbildningskrav på de ideella gymnastiktränarna för att få vara ansvarig

tränare (Gymnastikförbundet, 2015) [Internet] liksom företag som ställer krav på anställda att

gå  internutbildningar  för  att  företaget  ska  kunna  utvecklas  och  bedriva  en  kvalitativ

verksamhet. Skillnaden är att den ideella tränaren lägger ner tid på utbildning oavlönat medan

den anställda får betalt under utbildningstiden.

Sammantaget  framstår  tränaruppdraget  som  ett  omfattande  ideellt  åtagande  med  stora

förväntningar  på  tränaren.  Krav  på  verksamheten  ställs  från  RF,  gymnastikförbundet  och

föreningarna  angående  ledarskap  och  idrottslig  färdighet  hos  tränaren.  Det  tillsynes

komplicerade tränaruppdraget där idrottsliga såväl som sociala dimensioner är centrala väcker

frågan  vad  som  gör  att  tränare  vill  lägga  ner  så  mycket  tid  och  engagemang  på  såväl

utbildning, planering, organisering och bedriva träningar oavlönat och därmed ideellt. Vad är

det egentligen som driver ideella tränare?

Tränaruppdraget framstår komplext. Det ideella tränaruppdraget framstår som ett fenomen,

”en händelse eller företeelse som måste förklaras, något som är djupt problematiskt på något

sätt” (Asplund, 1970). Beroende på tränarens uppfattning om hur en tränare bör vara och vad

tränarens uppgift är kommer utformning av träningarna och innebörden av tränaruppdraget att

skilja  sig  mellan  olika  tränare.  (Redelius,  2002)  För  att  förstå  vad  som  driver  ideella

gymnastiktränare att vara tränare är det möjligt att med en fenomenologisk ansats undersöka

hur  tränare  ser  på  tränaruppdraget  utifrån  tränarens  subjektiva  erfarenheter  (Denscombe,

2012). Genom att undersöka fenomenet ”det ideella tränaruppdraget” kan studien bidra med

ökad  förståelse  för  vad  som driver  ideella  tränare  och  skapar  deras  engagemang.  Det  är

intressant för idrottsrörelsen och föreningarna i arbetet med att utse och bevara ideella tränare.
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2.1 Frågeställning

Vad innebär det ideella tränaruppdraget?

Vad driver ideella tränare?

2.2 Syfte

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för ”det ideella tränaruppdraget” och att skapa

ökad förståelse för vad som driver ideella tränare. 
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3 Referensram

3.1 Ideellt arbete

Vad begreppet  ideellt  arbete  faktiskt  innebär  är  mångfasetterat  (Dekker  & Halman,  2003;

Bussell & Forbes 2002,  Handy & Hustinx, 2009). Ideella insatser sker inom många olika

sektorer och sammanhang där innebörden av begreppet skiljer sig mellan olika länder. I vissa

länder fokuserar studier på ideellt arbete inom socialtjänst, sjukvård och utbildning medan det

i andra länder fokuseras på ideellt arbete inom politik eller idrott (Handy & Hustinx, 2009).

Bussell & Forbes (2002) menar att ideellt arbete vanligtvis innebär att frivilligt lägga ner tid

utan ersättning. Dekker & Halman (2003) har studerat olika definitioner av begreppet ideellt

arbete runt om i världen. Vanligt förekommande kriterier för att en handling ska kategoriseras

som ideellt arbete är följande; det är frivilligt i den mening att det inte är obligatoriskt, det

utförs för att skapa fördelar för andra i samhället eller inom en viss organisation, det är obetalt

och det utspelar sig ofta i en organisatorisk kontext. (Dekker & Halman, 2003)

I linje med Dekker & Halmans (2003) definition av ideellt arbete definierar Olsson (2007)

och Essen, Jegermalm & Svedberg (2015) begreppet på liknande sätt. Ideellt arbete utförs på

frivillig  grund,  arbetet  är  oavlönat  och  det  utförs  inom  en  organisation.  Trots

frivillighetskriteriet behöver det inte vara uppenbart att det är frivilligt då det finns situationer

där en individ kan ha väldigt svårt att vägra och känna sig näst intill tvingad att ställa upp.

(Dekker & Halman, 2003; Olsson, 2007) Olsson (2007) framhåller att valet att arbeta ideellt

sannolikt är lika mycket tvång som frihet. Frivilligt genom att individen har ett stort intresse

eller  ett  tvång för  att  individen har barn i  organisationen som vill  idrotta,  där  det  ideella

arbetet är en förutsättning för det. Kriteriet att ideellt arbete ska vara oavlönat är inte heller

helt enkelt. Viss form av ersättning kan förekomma trots att arbetet definieras som ideellt i

form av ett symbolisk arvode (Dekker & Halman, 2003; Svedberg, Essen & Jegemalm, 2010).

Kriteriet för att arbetet ska anses ideellt är att finansiell vinst inte är den primära orsaken till

att individen åtog sig uppgiften. (Dekker & Halman, 2003)

Ideellt  arbete  inbegriper  många  olika  typer  av  ideella  insatser.  Det  kan  handla  om mer

kontinuerliga  eller  sporadiska  insatser.  (Essen,  Jegermalm  &  Svedberg,  2015;  Dekker  &
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Halman, 2003) Internationell forskning visar hur ideellt arbete förändrats på senare tid. Där

ideellt  arbete  som enligt  tradition  bedrivits  regelbundet  och  kontinuerligt  numera  i  större

utsträckning utgör  sporadiska  insatser.  Det  blir  således  allt  vanligare  att  individer  arbetar

ideellt vid enstaka tillfällen, vanligtvis i samband med speciella evenemang, snarare än att

arbeta ideellt regelbundet genom att lägga ner flera timmar per vecka. (Dekker & Halman,

2003)  

I Sverige utför ungefär hälften av Sveriges vuxna befolkning någon form av ideellt arbete. Det

ideella engagemanget i Sverige är stabilt över tid med endast små förändringar mellan 1992

och  2009  års  data.   (Svedberg,  Essen  &  Jegermalm,  2010)  Även  den  senaste

befolkningsstudien  om svenska  medborgares  ideella  engagemang  1992-2014  visar  att  det

ideella engagemanget är fortsatt stabilt (Essen, Jegermalm & Svedberg, 2015). Trots att det

ideella engagemang i stort är stabilt minskar det något inom idrottsorganisationer.  I Sverige

är ändå idrottsorganisationer den största kategorin när vi  ser till  antalet  ideellt  engagerade

individer,  där hela 32 procent finns. (Essen,  Jegermalm & Svedberg,  2015) Inom idrotten

utgör  styrelseuppdrag  och  administration  den  största  ideella  insatsen.  En  stor  grupp  är

dessutom ideella tränare. (Olsson, 2007)   

3.2 Varför arbeta ideellt

Ett vanligt sätt att förstå varför människor arbetar ideellt är att utgå från människors motiv.

(Wilson, 2000) Dock är motiv problematiska då det är svårt att peka ut eftersom det ofta finns

flera olika anledningar till att individen arbetar ideellt. Dessutom är många människor inte ens

medvetna  om  vilka  motiv  som  ligger  bakom  deras  val  att  arbeta  ideellt  vilket  gör  att

kvantitativa  studier  i  form av frågeformulär  och  olika  påståenden,  som ofta  tillämpas,  är

bristfälliga. (Handy & Hustinx, 2009)  Ideellt arbete är socialt dvs. har en social funktion och

för  att  förstå  varför  människor  arbetar  ideellt   måste  hänsyn  tas  till  den  organisatoriska

kontext och det fält där det ideella arbetet utförs. Motiven till ideellt arbete kan därför skilja

sig markant beroende på vilket sammanhang och i vilken organisation arbetet utförs. (Bussell

&  Forbes,  2002;  Handy  &  Hustinx,  2009;  Dekker  &  Halman,  2003)  Intressant  i

sammanhanget är även att motiven till att initialt utveckla ett ideellt engagemang sällan är

anledningen till att upprätthålla det ideella engagemanget (Svedberg, et al., 2010; Dekker &
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Halman, 2003). Vanligt är att individen känner en skyldighet mot andra i organisationen att

fortsätta sitt uppdrag som individen tagit på sig. (Dekker & Halman, 2003) 

Ett vanligt förekommande motiv till att arbeta ideellt är att få hjälpa till och bidra med något

till andra (Dekker & Halman, 2003, Bussell & Forbes, 2002; Svedberg, Essen & Jegermalm,

2010). Även att få bidra med något positivt till organisationen och att utöva sitt intresse är

förekommande  motiv  till  ideellt  arbete.  (Svedberg,  Essen  & Jegermalm,  2010)  Ett  annat

centralt motiv handlar om värderingar, där individen genom ideellt arbete får utlopp för och

möjlighet att uttrycka sina värderingar (Bussell & Forbes, 2002; Handy & Hustinx, 2009)

Utifrån 2014 års befolkningsstudie om svenskarnas ideella insatser  (Essen,  Jegermalm &

Svedberg, 2015) framkommer motiven att delta i ett gott sammanhang eller en  gemenskap,

göra något konkret på området man är engagerad inom och att känna sig behövd, som viktiga

motiv för att arbeta ideellt. Andra motiv som även värderas högt är att  lära sig mer om det

man arbetar ideellt med, att bli mer  tillfreds med sig själv och att lära sig mer genom de

praktiska erfarenheter som man får av att arbeta frivilligt. Även egennyttiga motiv som att få

kontakter som kan hjälpa i arbetslivet och att skriva på Cv:t att man arbetat ideellt motiverar

vissa att arbeta ideellt. (Essen, Jegermalm & Svedberg, 2015)

För att ideellt engagerade ska uppfatta sitt engagemang som viktigt och meningsfullt visar

Svedberg et al. (2010) att ideellt aktiva vill ha ut följande av arbetet: att få hjälpa andra, att få/

ha  trevliga  vänner,  att  få  lära  sig  något,  att  påverka  samhället,  att  ge  uttryck  för  sina

uppfattningar och få uppskattning.

Befolkningsstudierna genom åren visar att svenska befolkningen tydligt betonar att det finns

ett egenvärde i det ideella arbetet. Ideellt arbete uppfattas ha ett egenvärde genom att det ger

tjänster en viss kvalité, ger individer möjlighet att uttrycka åsikter och övertygelser samt gör

de ideellt engagerade delaktiga i ett demokratiskt samhälle. (Svedberg, Essen & Jegermalm,

2010 s.27) Ideella föreningar ses som viktiga för att säkra demokratin. En anledning till det

grundar  sig  i  att  ideella  föreningar  bygger  på  en  demokratisk  besluts-struktur  där

medlemmarna formellt har samma möjligheter att påverka.  Genom att  vara en del av den

demokratiska  organisation  kan  individen  lära  sig  sociala,  organisatoriska  och  politiska

kompetenser  som annars är svåra att  erhålla.  (Seippel,  2010) Utifrån befolkningsstudierna

syns att det ideella arbetets egenvärde från och med tidigt 1990-tal fått starkare ställning i

9



Sverige. (Svedberg, Essen & Jegermalm, 2010 s.27)

3.3 Initiera tränarengagemang

Intresse  för  idrotten  är  en  viktig  anledning  till  att  engagera  sig  som  tränare.  Genom

tränarrollen kan individen stanna kvar inom idrotten trots att karriären som idrottsutövare är

över. (Redelius, 2002; Gerrevall,  Carlsson & Nilsson, 2006) Ett motiv till att bli tränare är

möjligheten att praktisera ledarskap genom tränarrollen. (Redelius, 2002). Ett annat vanligt

motiv till  att  individer åtar sig tränarrollen handlar om att  kunna hjälpa andra människor.

(Bouchet & Lehe, 2010; Eley & Kirk, 2002)

Busser  &  Carruther  (2010)  har  studerat  ideella  idrottstränare  för  ungdomar.  En  primär

anledning till att individer börjar som tränare handlar om att de vill bidra med något positivt

för  ungdomarna.  En  annan  viktigt  anledning  till  engagemanget  är  personlig  utveckling,

exempelvis att  lära  sig och utveckla kompetens inom ledarskap.  Betydelsefulla  motiv hos

tränare är sociala, som att få vänner och tillhöra en social grupp samt personlig utveckling

(Busser  & Carruther,  2010;  Engelberg et  al.  2014).  Det  starkaste  motivet  till  att  tränarna

engagerar sig handlar om att få göra positiv skillnad i de aktiva ungdomarnas liv. Vanligt är att

tränare ställer upp av fri vilja men vissa tar på sig tränarrollen med anledning av att ingen

annan ställer upp. (Busser & Carruthers, 2010)

3.4 Tränarens uppgift

Vad  tränarens  uppgifter  faktiskt  innebär  är  svårt  att  fastställa  eftersom  målen  med

träningsverksamheten  påverkas  av  tränarens  egna  mål  och  föreställningar  om  vad

tränaruppdraget innebär. (Redelius, 2002) Nedan följer en redogörelse för de huvudsakliga

uppgifter som tränaruppdraget innefattar.  Tränarens huvudsakliga uppgift är att lära ut, där

tränaruppdraget inbegriper  idrottsliga och sociala dimensioner.  De idrottsliga dimensionerna

härleds till instruerande av teknik och träningsmetoder eller uppmaningar till fysiska insatser

(Börjesson & Essen, 2007). För att gymnasterna ska utvecklas positivt fysiskt (RF, 2009) och

uppnå idrottsliga målsättningar förutsätts övning och färdighetsträning. Centrala uppgifter för

tränaren är därmed att  leda,  instruera övningar och bedriva färdighetsträning.   Utöver den

idrottsliga  dimensionen  som  tränaruppdraget  inbegriper  finns  även  sociala  dimensioner
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(Börjesson & Essen, 2007; Redelius, 2002).

Idrottsverksamheten  utspelar  sig  i  ett  socialt  sammanhang  där  tränaren  ingår  i  en  social

gemenskap.  Utifrån den formulerade värdegrunden i  Idrotten vill framkommer att mål med

idrottsverksamheten är att fostra och lära idrottsutövarna demokrati, jämställdhet, respekt för

andra, utveckling och god hälsa. (RF, 2009) Som ledare för verksamheten  framkommer att

tränarens  uppgift  är  att  lära  och  fostra  för  att  uppnå  verksamhetens  ovan  nämnda  mål.

Eftersom tränaren  är  ledare  för  idrottsutövarna  kommer  tränarens  agerande  förmedla  ett

förhållningssätt och en viss uppsättning normer och värderingar vilket kommer påverka och

fostra ungdomarna. Tränaren är i och med det en social ledare. (Redelius, 2002; Börjesson &

Essen,  2007)  Som  social  ledare  med  uppgiften  att  lära  och  fostra  idrottsutövarna  blir

socialisering  ytterst  centralt.  Socialisering  påverkar  inlärningsprocessen  där  socialisation

förstås som en meningsbärande påverkansprocess. Socialisationsprocessen inbegriper allt som

påverkar  individen  och  har  en  fostranaspekt  som  handlar  om meningsbärande  påverkan.

(Wright, 1997) Socialisationsaspekten och det sociala uppdrag idrotten har leder in på det som

benämns  socialt ledarskap.  (Börjesson & Essen, 2007) 

3.5 Socialt ledarskap

Ett socialt ledarskap är enligt RF (2009) önskvärt för att uppnå idrottsverksamhetens sociala

uppdrag.  Det  sociala  ledarskapet,  där  tränaren  är  en  social  ledare,  innefattar  de  sociala

dimensioner  som  handlar  om  allt  som  rör  organiseringen,  vilket  inbegriper  att  leda

verksamheten och skapa upplevelse av gemenskap samt stötta, trösta, motivera och inspirera

idrottsutövarna. (Börjesson & Essen, 2007) De sociala dimensionerna av ledarskapet avser det

sociala  sammanhang  där  träningen  genomförs,  den  grupp  som  tränas  och  den  förening

tränaren  verkar  inom.  Det  kan  inkludera  relationerna  inom  gruppen  likväl  som  en

eftersträvansvärd sammanhållning i gruppen. Tränaren förväntas även hantera problem som

nödvändigtvis inte ingår i idrottsutövandet men som inbegriper den sociala dimensionen. Det

kan vara  vardagliga  sociala  problem i  idrottsutövarnas  liv,  såsom att  hinna till  träningen,

idrottsutövarens  hemförhållanden,  eventuella  alkoholproblem,  skolresultat  vilket  kan  vara

oroande och påkalla omgivningens och  tränarens engagemang. Dessutom inbegrips moraliska
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frågor såsom jämlikhet mellan könen och integration, då tränaren kan mötas av sådant som

förhindrar  eller  försvårar  ungdomars  inkludering  och  socialisering  in  i  gemenskapen.

(Börjesson & Essen, 2007)

3.6 Delat ledarskap 

Delat  ledarskap innebär  att  ledarskapet  delas  mellan  flera  personer,  vanligtvis  mellan  två

personer. Det kan uttrycka sig så att den ena ledaren är överordnad den andra eller att båda

ledarna har samma ansvar. Inom idrottsvärlden har så kallade ”ledarteam” existerat under lång

tid, där flera ledare delar på ledarskapet. Det har blivit allt vanligare inom organisationer att

ledarskapet delas mellan två eller fler personer som har definierade ansvarsområden. Vissa

idrottsföreningar har dragit slutsatsen att ledarrollen blivit mer komplicerad än tidigare och

kraven på en enskild blir för stora vilket resulterat i delat ledarskap. (Hassmén & Hassmén,

2010)

3.7 Pedagogiskt ledarskap

Om tränaren ska kunna lära ut den kunskap som denna erhållit genom utbildning och eller erfarenhet

blir  pedagogiskt  ledarskap  relevant.  Dessutom  är  pedagogiskt  ledarskap  en  förutsättning  för  att

tränaren ska lyckas förankra uppgifter och mål hos följarna. (Maltén, 2000) Det pedagogiska

ledarskapet  är  ett  integrerat  och  dynamiskt  ledarskap  som  väver  samman  olika

ledarfunktioner.  Det  pedagogiska  ledarskapet  består  enligt  Maltén  (2000)  av  fem

ledardimensioner: mål, relationer, förnyelse, situation och etik. Nedan beskrivs samtliga.

– Den målinriktade ledardimensionen handlar om en kontinuerlig måldebatt.  Ledaren

har ansvaret för att målen uppnås och att organisationen arbetar mot dessa.

– Den relationsinriktade ledardimensionen fokuserar på människorna i organisationen

och handlar om att  skapa laganda, tillhörighet och entusiasm bland följarna för att

följarnas utvecklingsmöjligheter ska tas till vara.

– Den förnyelseinriktade ledardimensionen förstår ledarskapet som bärare av idéer och

visioner.  Ledaren  måste  kunna  förmedla  idéerna  till  följarna  och  ska  dessutom
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ifrågasätta  rådande  idéer  för  att  möjliggöra  utveckling  och  förnyelse  av

organisationen.  Denna ledardimension handlar  om att  ledaren måste  vara villig  till

handling, förändring och risktagande. 

– Den situationsinriktade ledardimensionen handlar om att ledaren anpassar ledarskapet

till situationsfaktorer såsom uppgiftens komplexitet och svårighetsgrad samt följarnas

mognadsnivå och kunskapsnivå. Den här ledardimensionen kräver att ledaren utövar

ett lyhört och flexibelt ledarskap utifrån situationens omständigheter.

–  Den etikinriktade ledardimensionen handlar  om ledarens kommunikationsförmåga,

som  att  visa  engagemang  och  engagera  sig  i  andra  samt  visa  medkänsla.  Att

kommunicera  med andra  och aktivt  lyssna  samt  skapa  meningsfullhet  i  arbetet  så

följarna upplever det meningsfullt inbegriper denna ledardimension.  (Maltén, 2000)

Figuren visar det pedagogiska ledarskapets dynamik och helhet. Bilden hämtad från Maltén 

(2000) s. 188.

Maltén (2000) utgår från skolan och lärare när han skriver om pedagogiskt ledarskap. Det 

pedagogiska ledarskapet är relevant i såväl skolan som idrotten då flera likheter existerar. 

Skolans verksamhet styrs av läroplanen och idrottens verksamhet styrs av 

Riksidrottsförbundets värdegrund. Lärarna har uppdraget att fostra och lära ut likt tränaren för
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barn och ungdomar som har uppgiften att fostra och lära ut idrotten. 

3.8 Coachning

Coachning och mentorskap är två praktiska metoder som kan tillämpas för att instruera och

överföra erfarenheter till de som är oerfarna. Båda dessa utspelar sig i ett socialt sammanhang

där relationen är central. (Parsloe & Wray, 2000)

Coachning  sker  inom  det  coachande  ledarskapet  som  primärt  handlar  om  att  bidra  till

idrottsutövarens  utveckling  relaterat  till  dennes  lärande,  kompetens  och  ansvarstagande.

Vanligtvis sker coachning i en dyad, där coach och idrottsutövare utgår från idrottsutövarens

behov. Coachen fungerar som ett bollplank åt idrottsutövaren. Uppgiften handlar om att stödja

samt  bidra  till  adeptens  utveckling  genom  frågor,  reflektion  och  återkoppling.  Det

huvudsakliga målet för coachen är att utveckla idrottsutövarens tankesätt, hur denna inhämtar

kunskap och tillämpar färdigheterna i praktiken. (Hassmén & Hassmén, 2010) Coachens roll

handlar om att hjälpa idrottsutövaren att tänka igenom en situation på ett djupare och klarare

plan  för  att  denne  ska  uppnå kunskap och självständighet.  En coach  kan föreslå  möjliga

lösningar men med målet att främja självinsikt hos idrottsutövaren så den utifrån sin egen

slutsats  inser  vad  den  behöver  göra  för  att  utvecklas.  (Hicks  &  McCracken,  2010)

Coachningens  kärna  handlar  om  att  frigöra  en  individs  möjligheter  att  maximera  sina

prestationer. Det är en metod att hjälpa andra att lära sig själva. (Withmore, 3003) 

Coach är  ett  ord hämtat  från engelskan och översatt  till  svenska förstås  det  som tränare.

Tränaren är ledare och en auktoritet som gymnasterna följer. Denne fungerar således som en

förebild genom att tränaren instruerar och leder gymnasten. Tränaren är en normbärare som

genom sitt beteende och agerande visar vilka normer som existerar. 

3.9 Mentorskap

Mentorskap  utgör  en  relation  mellan  mentorn  och  en  mindre  erfaren  individ.  Begreppet

mentorskap kan definieras som en individuell utvecklingscentrerad process med primärt fokus

på  att  innefatta  livets  problem  och  personlig  utveckling,  medan  coachning  är  mer
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prestationsinriktad.  Mentorskap  innebär  social  interaktion  där  kunskap,  erfarenhet  och

färdighet från den ena eller båda delas genom en process som leder till personlig utveckling,

självkännedom  och  insikt  (Law,  2013).  Mentorns  uppgift  är  att  stödja,  följa  och  leda

individen. Mentorn är en person som kan berätta, delge och inspirera och levandegöra sina

erfarenheter och kunskaper i mötet med individen där mentorn fungerar som ett stöd, en trygg

bas och en positiv förebild för individen. (Grandet & Lönroth, 2011) Mentorn delar kunskap

och erfarenhet för att öka individens förståelse och effektivitet. (Law, 2013)

Allt lärande sker i ett möte mellan individer där lärande är en social process. Goda relationer

är av stor vikt för individens utveckling. Mentorskapet utgör en förtroendefull relation, vilken

kan liknas vid en vänskapsrelation, som båda parter vill ingå i som bygger på närvaro för att

det  ska  bli  en  mellanmänsklig  relation.  För  att  en  god relation  ska  skapas  krävs  att  den

möjliggör ett ömsesidigt lärande.  Det är i det ömsesidiga mötet, där båda parter samspelar

och för en dialog, dvs. socialisationsprocessen som lärandet sker. Båda parter kan i samspelet

och dialogen med varandra utveckla bådas tänkande. Mentorskapet är ett unikt lärande där

mentorn  genom relationen  kan  förena  teoretisk,  praktisk  och  empirisk  kunskap  eftersom

lärandet sker  i  mötet,  socialiseringsprocessen,  i  individens vardagliga miljö.  Mentorskapet

utgör en lärandesituation där individen utvecklas socialt. Även mentorn kan lära och utvecklas

socialt genom att vara en del av mentorskapet och socialiseringsprocessen där mentorn får

tillgång  till  individens  vardagliga  miljö.  Mentorn  får  således  kunskap  om  andras

levnadsförhållanden, tränar sin empatiska förmåga genom att visa hänsyn och leva sig in i

andras situation. Dessutom får mentorn ofta tillfälle att reflektera över olika moraliska och

etiska dilemman, ifrågasätta sina värderingar, ta ställning till vad som är viktigt för denne

vilket i sin tur ökar medvetenhet om den egna personen. (Grander & Lönroth, 2011)

3.10Målrationellt vs. värderationellt handlande

För att förstå meningen i en människas handling kan det ses utifrån olika sorters handlande.

Max Weber hävdar i sitt stora verk om Ekonomi och samhälle att en handling kan förklaras

utifrån målrationellt  eller  värderationellt  handlande.  Att  handla målrationellt  bygger  på att

aktören har kunskap om de mål som aktören vill uppnå med sin handling och att handlingen

blir ett rationellt medel för att uppnå det specifika målet. Handlingen ses här som ett medel
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och är inte målet i sig. Avlönat arbete är ett exempel på målrationellt handlande. (Boglind,

Eliaeson & Månson, 2014) Arbetsgivaren formulerar mål med verksamheten där arbetet och

arbetskraften blir ett medel och en resurs för att nå målet. Arbetstagaren är arbetsgivarens

resurs samtidigt som denne är en kostnad och en stor diskussion är arbetstagares behov av

motivation för att engagemang ska skapas för arbetsuppgiften. Motiverade och engagerade

arbetstagare är viktigt för arbetsgivaren för att kunna uppnå uppsatta mål. För arbetstagaren

blir utförandet av arbetsuppgiften ett medel för att erhålla lön.

Värderationellt  handlande  bygger  på  kunskap  om  etiska,  estetiska  eller  på  andra  sätt

normativa värden aktören har inneboende och där handlingen avser att stödja dessa värden.

Detta  handlande är bestämt av en medveten tro på egenvärdet hos ett  beteende i  sig och

oberoende av dess resultat. Handlingen har sin grund i tro och övertygelse. (Boglind et al.,

2014) Vid ideellt arbete till skillnad från lönearbete är engagemanget en utgångspunkt. Ideellt

arbetande söker möjligheten att uttrycka sitt engagemang och utan detta engagemang skulle

inte individen arbeta ideellt.  

Skillnaden mellan målrationellt handlande gentemot värderationellt handlande är att individen

som styrs av det sistnämnda upplever ett ”krav” om ett visst handlande riktas mot hen, och att 

konsekvensen av handlandet är mindre väsentligt. Utförandet av handlingen grundar sig i att 

individen vill leva upp till ”saken”. Den målrationella handlingen grundar sig däremot i ett 

rationellt övervägande av handlingens konsekvenser, där individen överväger olika alternativ 

för att nå målet och söker efter den mest effektiva handlingen. (Boglind et al., 2014)
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4 Metod

4.1 Tillvägagångssätt

För att få ökad förståelse om det ideella tränaruppdraget samt för att skapa ökad förståelse för

vad som  driver  ideella  tränare  har  6  tränare  intervjuats.  Studien  genomfördes  på  ideella

tränare  för  ungdomar  inom  tre  olika  gymnastikföreningar  kopplade  till  RF.  6 intervjuer

genomfördes. Sannolikheten att tränarna ville delta i intervjun ansågs större om tränarna fick

möjlighet att välja den intervjuform de kände sig mest bekväm med. Tre tränare bor på orten

och fick själva välja om de ville ses eller intervjuas via telefonen. Samtliga tränare valde

telefonintervju. Eftersom övriga tränare i studien bor på annan ort valdes telefonintervju för

dessa  då  jag  inte  hade  möjlighet  att  träffa  dem.  Telefonintervjun  ansågs  ekonomisk  och

tidseffektiv då den kan ske varsomhelst oberoende var respondenten befinner sig.

Samtliga intervjuer spelades in och sammanställningen av empiri gjordes genom att lyssna på

inspelningarna flera gånger. Under tiden antecknade jag väsentliga delar som var relevanta för

studiens syfte. Efter att samtliga intervjuer lyssnats igenom sammanställdes tränarnas tankar.

4.2 Forskningsstrategi

För  denna  studie  tillämpas  en  fenomenologisk  ansats.  Den  fenomenologiska  ansatsen

fokuserar på mänskliga erfarenheter av fenomen, där ett fenomen innebär något som är bekant

för individen och som upplevs med alla sinnen. Utifrån den fenomenologiska ansatsen är en

förutsättning för förståelse av den sociala världen att skapa förklaringar som grundar sig i

individens egen subjektiva erfarenhet.  I stället för att anta att det i den sociala världen finns

mönster  och  regelmässighet,  orsaker  och  följder  betonar  det  fenomenologiska

tillvägagångssättet  subjektivitet  framför  objektivitet,  beskrivning  framför  analys,  tolkning

framför  mätning  och  medverkan  snarare  än  struktur.  (Denscombe,  2012)  För  att  öka

förståelsen för vad som driver ideella tränare att  vara tränare undersöktes fenomenet ”det

ideella tränaruppdraget”. 

Individuella  intervjuer  genomfördes  för  insamling  av  empiri.  Fördelen  med  kvalitativa

intervjuer  är  att  forskaren  kan  utforska  saker  djupgående  och  i  detalj  samt  få  insikt  i
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människors åsikter, uppfattningar och erfarenheter (Denscombe, 2012), vilket anses passande

med tanke på studiens fenomenologiska ansats och explorativa frågeställning. En annan fördel

med intervjun är att intervjuaren har möjlighet att följa upp idéer samt kan studera motiv och

känslor på ett sätt som inte går med en enkät (Bell & Nilsson, 2006).

Eftersom fokus med en fenomenologisk ansats handlar om att studera tränarnas subjektiva

erfarenheter  av  ”det  ideella  tränaruppdraget”  ville  jag  att  tränaren  skulle  få  prata

förhållandevis  fritt  om  erfarenheter  och  tankar  kring  uppdraget  Därför  utformades

intervjufrågor som är öppna, för att den intervjuade ska kunna utveckla sina synpunkter och

styra  diskussionen  mot  sådant  denna  finner  betydelsefullt.  Samtidigt  ansågs  viss  struktur

värdefullt för att hålla intervjun fokuserad på det den var tänkt att behandla. Vissa frågor

ställdes därför under samtliga intervjuer då dessa ansågs betydelsefulla för att kunna besvara

studiens frågeställning. Olika följdfrågor ställdes beroende på den intervjuades svar.

4.3 Urval

Med en fenomenologisk ansats ligger intresset i att återge de studerades subjektiva erfarenhet

så autentiskt och troget originalet som möjligt (Denscombe, 2012). Urvalsmetod blir därför av

viss underordnad betydelse. Det primära intresset var att få ett urval bestående av individer

som kunde berätta om egna autentiska erfarenheter av det ideella tränaruppdraget.

Några urvalskriterier uppsattes ändå för studien. Urvalet skulle bestå av ideellt engagerade

tränare för ungdomar, inom en ideell förening kopplad till RF. Avgränsningen hänförs till att

andra ideella föreningar såsom exempelvis Friskis & Svettis  kan tänkas ha andra krav på

utformningen av verksamheten då de inte är kopplade till RF. Dessutom skulle tränarna inte

ha egna barn i föreningen, då tränare utan barn kan tänkas ha fler intressanta anledningar till

att vara tränare. De skulle även ha minst tre års erfarenhet som ideell tränare.

Urvalet bestod av  6 tränare från tre olika gymnastikföreningar. Beslutet att intervjua dessa

grundar  sig  i  att  de  stämde  in  på  urvalskriterierna  och  ansågs  kunna  ge  betydelsefull

information.  Eftersom  jag  ville  studera  tränarnas  erfarenhet  och  eftersom  intervjuer  är

tidskrävande genomförandes 6 intervjuer. Tränarna som deltog i den här studien är i åldrarna
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20-28 år och har mellan 4-12 års erfarenhet av att vara tränare. Samtliga var ideella tränare för

ungdomar i ideella gymnastikföreningar. 

I  den  inledande urvalsprocessen togs  kontakt  med en bekant  som själv varit  tränare  i  en

gymnastikförening på orten, för tips om passande intervjuobjekt utifrån urvalskriterierna och

studiens syfte.  Tre tränare visade intresse att delta i studien. Resterande tränare i urvalet är

delvis bekanta för mig sedan tidigare och utifrån urvalskriterierna kontaktades dessa då de

ansågs intressanta för studiens syfte. 

Endast kvinnor intervjuades. Anledningen till denna begränsning grundar sig på att de män

som tillfrågades att delta i studien inte visade intresse.

4.4 Intervjumall

En intervjumall  utformades för att  säkerställa att  relevanta frågor  ställdes.  Beslut  om vad

intervjumallen  skulle  innefatta  grundar  sig  i  sådant  som  ansågs  relevant  att  behandla  i

förhållande till studiens syfte och sådant som kan tänkas vara väsentligt för ökad förståelse för

vad som driver ideella tränare att vara tränare.

Enligt Bell & Nilsson (2006) är frågornas ordningsföljd viktig för att kunna skapa en god

kontakt med den intervjuade, något som beaktades vid utformning av intervjumallen samt

genomförande av intervjuerna. Intervjumallen delades in i tre olika delområden. Del 1 handlar

om  allmänna  frågor  där  vissa  introducerar  till  ämnet  och  andra  frågor  ansågs  vara

betydelsefulla  för  helhetsbilden  och  förståelse  för  fenomenet  det  ideella  tränaruppdraget.

Del 2 innefattar mer djupgående frågor där den intervjuade får berätta om sina erfarenheter

och  tankar  kring  fenomenet  det  ideella  tränaruppdraget.  T.ex.  finns  frågan  ”Vad  innebär

tränarrollen för dig?”, där ökad förståelse kan uppnås för vad tränaren ser sig som, t.ex. en

ledare, uppfostrare och eller mentor. Dessutom finns frågor som vad tränaren får ut av att vara

tränare med anledning av att sådant kan tänkas förklara vad som driver tränaren. Frågor som

berör vilka utmaningar tränarrollen innefattar kan även tänkas skapa förståelse för vad som

driver tränaren. Del 3, behandlar avslutningsfrågor som berör om respondenten vill belysa

något  ytterligare,  om de ser  sig  som tränare även framöver  samt  om jag får  tillåtelse  att
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kontakta respondenten igen om så skulle behövas. För att se intervjumallen, se Bilaga 1 –

Intervjumall.

4.5 Trovärdighet

En svårighet vid intervjuer är att hinna med att föra anteckningar på allt som sägs (Bell &

Nilsson, 2006) vilket riskerar att reducera studiens trovärdighet. Samtliga intervjuer spelades

därför in och detta godkändes av alla respondenter. På så sätt säkerställs att de intervjuades

svar överensstämmer med vad tränaren faktiskt sa. Olsson & Sörensen (2007) betonar vikten

av  trovärdighet  i  en  studie.  Trovärdighet  handlar  om  huruvida  forskarens  tolkning  är

förankrad  i  den  empiriska  data  som insamlats.  Dvs.  trovärdighet  berör  överensstämmelse

mellan  verklighet  och  tolkning.  (Olsson  &  Sörensen,  2007)  Eftersom  syftet  med  den

kvalitativa forskningsintervjun är att  förstå ämnen från vardagsvärlden ur den intervjuades

perspektiv  (Brinkmann  &  Kvale,  2014)  blir  det  viktigt  att  intervjuaren  tolkar  det  den

intervjuade faktiskt säger. 

4.6 Genomförande av intervjuerna

Allra först informerades respondenterna om vad studien skulle behandla för att respondenten

skulle få en bild av vad intervjun faktiskt skulle handla om. Det förtydligades också att alla

svar förblir anonyma och endast kommer användas för studiens syfte. Vidare förklarades att

respondenten  kunde dra sig  ur  om den så ville.  Dessa förtydliganden gjordes  för  att  den

intervjuade  skulle  vara  medveten  om  sina  rättigheter.  Att  respondenten  känner  till  sina

rättigheter hör till vetenskapliga normer och regler vilket Bell & Nilsson (2006) betonar som

mycket viktigt för god forskningsetik.

 

En förutsättning för att respondenten ska ges möjlighet att lämna så beskrivande och bra svar

som  möjligt  är  att  intervjuaren  skapar  en  atmosfär  där  respondenten  är  samarbetsvillig

(Olsson & Sörensen,  2007).  Det  kan enligt  Olsson & Sörensen (2007) uppnås  genom att

intervjuaren  låter  respondenten  tala  till  punkt  samt  får  känna  sig  viktig  under  intervjuns

genomförande, något som togs hänsyn till i så stor mån som möjligt. Tonfall hos mig som

intervjuare  och  ordalydelse  är  ytterligare  faktorer  som påverkar  kontakten  med  den  som

intervjuas (Bell & Nilsson, 2006). Under samtliga intervjuer försökte jag framstå positiv och
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intresserad av vad respondenten hade att säga.

Vidare undveks i största möjliga mån att  ställa ledande frågor och att  lägga in personliga

värderingar i frågorna, en oerhört väsentlig aspekt som en intervjuare bör ha i beaktande då

intervjuer utförs. (Bell & Nilsson, 2006) I de fall där respondenten redan besvarat en fråga

som jag tänkt ställa senare behövde jag inte ställa just den frågan till denne. Viss flexibilitet

genomsyrade därför intervjuerna. Beroende på hur utförliga svaren var ställdes följdfrågor.

Avslutningsvis tackade jag respondenten för deltagandet och frågade om jag fick kontakta

denne igen ifall något behövde kompletteras.

4.7 Etiska överväganden

I enlighet med Vetenskapsrådet finns fyra etiska aspekter som forskaren måste beakta. De

etiska  aspekterna  är  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och

nyttjandekravet. Nedan förklaras kraven:

• Informationskravet innebär att forskaren ska informera de av forskningen berörda om

den aktuella forskningsuppgiftens syfte, 

• Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma

över sin medverkan,

• Konfidentialitetskravet handlar om att uppgifter om alla i en undersöknings ingående

personer ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på

ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem,

• Nyttjandekravet innebär  att  uppgifter  insamlade  om  enskilda  individer  endast  får

användas för forskningsändamål.

Ovanstående etiska aspekter togs i beaktande vid genomförande av studien. Med hänsyn till

detta  har  samtliga  tränare  som  intervjuats  informerats  om  undersökningens  syfte,  att

medverkan  sker  på  helt  frivillig  grund,  att  alla  svar  kommer  förbli  anonyma  och  endast

kommer användas för studiens ändamål.
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5 Tränarnas erfarenheter 

Med  anledning  av  att  jag  tillämpar  en  fenomenologisk  ansats  fokuseras  på  tränarnas

erfarenheter  av  det  ideella  tränaruppdraget.  I  detta  avsnitt  presenteras  resultatet  från

intervjuerna  med  tränarna,  dvs.  tränarnas  erfarenheter  och  uppfattning  av  det  ideella

tränaruppdraget. 

5.1 Ekonomisk ersättning

Utifrån  samtliga  intervjuer  framkommer  att  respektive  tränare  får  ett  arvode,  så  kallat

tränararvode. Detta betalas vanligtvis ut i slutet av terminen och alla tränare framhåller att det

är en liten summa. En tränare säger sig inte ha någon koll vad summan ligger på och betonar

att det är en liten summa som beskrivs; ”Det räcker till att köpa lite godis ungefär... ” (Tränare

A). Samtliga ser tränararvodet som positivt men menar att det inte är anledningen till att de

engagerar sig som tränare. Framför allt två tränare anser att tränararvodet är  mycket positivt,

speciellt under studietiden. Dessa betonar dock att det inte är anledningen till att de är tränare.

5.2 Åta sig uppdraget

Samtliga tränare har själva varit aktiva idrottsutövare inom gymnastik. Anledningen till att åta

sig tränaruppdraget från början betonas av majoriteten att individen fått förfrågan från någon i

den  förening  där  de  själva  var  aktiva  idrottsutövare,  då  det  saknades  tränare.  Förfrågan

kombinerat  med  betoningen  av  en  tränarbrist  i  föreningen  framhålls  som  en  väsentlig

anledning till att de började som tränare. I flera fall framhålls att tränaren tagit på sig ansvaret

tillsammans med en träningskompis i föreningen. Andra anledningar som framkommer hos

flera  tränare  är  att  de  själva  börjat  trappa  ner  på  sitt  eget  idrottsutövande  och  upplevde

tränaruppdraget  som positivt  då  de  fick  möjlighet  att  fortsätta  ha  en  anknytning  till  sin

favoritidrott.  Utifrån  intervjuerna  konstateras  att  alla  tränare  har  ett  stort  intresse för  den

specifika idrotten gymnastik. 

En  tränare  avviker  från  resten  då  hon  själv  tog  kontakt  med  en  idrottsförening  som

annonserade om att de sökte tränare. Den här tränaren hade tidigare varit aktiv idrottsutövare

inom idrotten och berättar följande:
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”Har alltid ångrat mig att jag slutade så tidigt med gymnastiken som jag gjorde. Att jag gav

upp så enkelt för det kom andra saker emellan som jag tyckte var viktigare då... Jag ville väl

komma tillbaka till min favoritsport även fast man inte utövar den själv”. (Tränare E)

En annan tränare framhåller  att  hon genom att  ta  på sig tränaruppdraget  möjliggjorde att

barnen  kunde  hålla  på  med  idrotten  och  hänvisade  i  sammanhanget  till  den  rådande

tränarbristen i föreningen. 

5.3 Tränarroller

Utifrån  intervjuerna  framkommer  att  tränarna  arbetar  i  teamliknande  konstellationer.  De

intervjuade tränarna har ansvaret för träningsgruppen tillsammans med ytterligare en till fyra

tränare. I vissa fall är samtliga tränare närvarande vid träningarna. I andra fall delar tränarna

upp ansvaret så endast en eller några tränare närvarar vid olika träningspass. Några tränare

förklarar att det kan skilja sig åt hur många tränare som närvarar från gång till gång beroende

på förhinder och förvärvsarbete. Av de tränare som deltog i den här studien har två rollen som

huvudtränare,  vilket innebär att  de är huvudansvariga för sina träningsgrupper.  Resterande

tränare  definieras  som medtränare.  Vid  samtal  om vad  tränarrollen  innebär  uttryckte  två

medtränare följande:

”Jag ska hjälpa till med det huvudledaren har tänkt sig... Då kan jag komma med idéer och

anpassa vad vi gör på träningarna.” (Tränare B). 

”Jag planerar inte så mycket. Är mer bollplank åt huvudledaren, eller en extra pass om så

behövs. Är mer stöd och fungerar också som en mentor eller förebild för ungdomarna... ”

(Tränare A)

Utifrån  intervjuerna  framkommer  att  rollen  som  medtränare  innebär  en  mer  stödjande

funktion för att träningarna ska kunna genomföras på ett sätt som huvudtränaren planerat.

Medtränaren kan genomföra vissa träningspass när huvudtränaren har förhinder. I vissa fall

har  några  så  kallade  medtränare  huvudansvar  över  ett  träningspass  utan  huvudtränarens
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närvaro, dock framkommer att huvudtränaren har det övergripande ansvaret för gruppen och

den långsiktiga planeringen.

Flera tränare betonar att tränarrollen skiljer sig vad gäller ansvar, uppgifter och utmaningar

beroende av vilken tränarroll personen innehar. Några har tidigare varit huvudtränare med mer

ansvar  men  är  numera  medtränare.  Vare  sig  tränarna  är  huvudtränare  eller  medtränare

framkommer  utifrån  samtliga  intervjuer  att  dessa  ser  sig  som  ledare  för  gruppen.

Huvudtränaren har huvudansvaret för träningsgruppen vilket innebär att denna är ansvarig om

en olycka sker under träningen. Dessutom uttrycker en huvudtränare att det är hennes ansvar

att träningslokal är bokad vid rätt tillfälle, all kontakt med föräldrar till aktiva i gruppen och

allt  som innefattar  planering  av  tävlingsresor.  Vidare  framkommer  att  huvudtränaren  har

ansvaret  att  sköta  administrativa  sysslor  såsom  informationsutskick  och  i  vissa  fall

fakturering. De två huvudtränare som intervjuades uttryckte att det var roligt att ha mycket

ansvar. En av dessa uttryckte att hon hade mycket att säga till om och stor frihet vid beslut om

hur träningarna ska utformas och planeras för att ungdomarna ska utvecklas.

”Jag ska ta hand om gruppen och se till att de utvecklas. Jag ska se till att alla har det bra

och speciellt att alla utvecklas i sin takt och att ingen känner att de ska ha press att klara en

viss övning samtidigt som någon annan.” (Tränare F)

Ovanstående citat  är  talande för flera  tränares  syn på vilka uppgifter  deras  tränaruppdrag

innefattar.  Utifrån intervjuerna framkommer att en huvudsaklig uppgift för tränaren är att se

till att gymnasterna utvecklas prestationsmässigt med betoning att det ska ske i individens

egen takt. I samband med det framhåller flera tränare idrottsspecifik kunskap som viktigt och

även pedagogik som mycket väsentligt  för att  kunna lära  ut kunskapen som den enskilde

tränaren  besitter.  En  tränare  menar  att  färdighetsträning  och  relationerna  som skapas  till

gymnasterna är en stor del av tränaruppdraget. Planering av träningarna framkommer som en

viktig del av tränaruppdraget för att uppnå utveckling hos gymnasterna. Det är framförallt

huvudtränarna  som  betonar  planeringen  som  väsentlig  vilket  beskrivs  som  mycket

tidskrävande. Planeringen innebär att i detalj planera vilka övningar de olika träningspassen

ska innehålla samt planera hela träningspass. 
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En  annan  viktig  uppgift  i  tränaruppdraget  som  tränarna  framhåller  är  att  skapa  en  god

stämning  i  gruppen  och  flertalet  tränare  betonar  även  deras  uppgift  att  se  till  att  alla  i

träningsgruppen har roligt samtidigt som ungdomarna ska utvecklas prestationsmässigt. Flera

tränare belyser att en central uppgift som tränaruppdraget innefattar handlar om att stötta de

gymnasterna  och  peppa  och  motivera  dem  så  de  vill  gå  på  träningarna  och  göra  olika

övningar. En tränare uttrycker att tränaren fungerar som mentor och även fungerar som en

förebild för de aktiva ungdomarna.  En medtränare ser sig som mentor  och storasyster då

åldersskillnaden mellan henne och gymnasterna inte var speciellt stor. Den här tränaren ser sig

även som förebild och stöd för gymnasterna.  

Vid samtal om vad uppdraget som gymnastiktränare innefattar sa en tränare följande:

”Det ligger så mycket ansvar på dig rent säkerhetsmässigt. Det kan gå riktigt fel. Du går

utbildningar på hur du ska passa gymnasten men ingen garanti... Det är lite psykologiskt

stressande.” (Tränare B)

Vid flera intervjuer framkommer just att ”passa” gymnasterna, dvs. övervaka, som en uppgift

tränaruppdraget innefattar. Det innebär att vara närvarande och ta emot gymnasterna vid olika

övningar  om så behövs för  att  säkerställa  att  verksamheten bedrivs  på  ett  säkert  sätt.  En

huvudtränare påpekade även att det är hennes uppgift att se till att medtränarna vid hennes

sida  har  rätt  teknisk  och  disciplinspecifik  utbildning,  t.ex.  vid  användning  av  redskapet

trampett. Hon menade att hon har huvudansvaret för att träningsverksamheten bedrivs på ett

säkert sätt. Vid flera intervjuer belyses att rollen som huvudtränare innefattar många uppgifter

utanför själva träningspasset och planering av dessa. 

5.4 Utmaningar

Nedan redogörs för sådant tränarna anser som utmaningar i tränaruppdraget.

”Att  anpassa  träningen  efter  alla  individer,  se  till  allas  olika  förmåga  trots  olika

utvecklingstakt”. (Tränare C)
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En utmaning de flesta tränare belyser är just att anpassa träningarna efter gymnasternas olika

utvecklingsnivå.  En  tränare  avviker  och  beskriver  detta  mer  som  en  svårighet  än  en

motiverande utmaning. Hälften av de intervjuade tränarna betonar svårigheten i hur de ska

hjälpa idrottsutövaren att göra övningar eller förbättra tekniken när gymnasten inte vågar. Det

hänförs  till  uppgiften  och  den  stora  utmaningen  att  peppa  och  stötta  gymnasterna  att

övervinna sin rädsla inför en övning, något flera tränare tar upp som en utmaning. 

Framförallt huvudtränarna beskriver att en utmaning de ställs inför är att möta ifrågasättande

föräldrar. Det handlar ofta om att förklara för idrottsutövarnas föräldrar att deras barn inte är

redo att göra vissa övningar p.g.a. säkerhetsaspekten. I de fall där träningsgruppen består av

en  så  kallad  tävlingsgrupp,  där  uttagning  till  tävlingslaget  existerar,  är  en  utmaning  att

förklara för föräldrarna att deras barn inte får vara med på tävlingen för att deras barn inte är

redo och inte kan övningarna tillräckligt bra. I sammanhanget uttagning av tävlingslag belyses

även utmaningen att besluta vilka som får vara med och vilka som inte får det samt att berätta

detta för gymnasterna. Detta beskrivs som psykiskt krävande.

Några tränare beskriver även svårigheter med rollen som tränare. Dessa uppfattas som mindre

motiverande. En svårighet som beskrivs uppstår när tränaren inte kan hjälpa en idrottsutövare

att komma vidare. Detta hänförs dels till att vissa upplevt att det kan uppstå situationer när

tränaren inte vet hur hon ska få gymnasten att förbättra en övning p.g.a. att tränaren saknar

tillräcklig kunskap. Dock upplevde de flesta tränarna att den idrottsspecifika kunskapen de

besatt var tillräcklig. Den psykologiska och mentala biten, hur tränaren peppar ungdomarna

betonades av flera som ett område där det skulle vara positivt att få mer kunskap. 

En  tränare  betonar  svårigheten  att  peppa  tonårstjejer  som  tycker  det  är  jobbigt  med

puberteten. Att stötta och peppa dessa uttrycktes som en svårighet.

5.5 Stöd

På frågan huruvida tränaren har någon att vända sig till om denne behöver hjälp eller stöd

med  sitt  tränaruppdrag  framkommer  tränarkollegorna  som  de  mest  självklara.  Eftersom

tränarna arbetar tillsammans med minst en annan tränare så framhålls av samtliga tränare att

stöd och hjälp ofta erhålls på det viset. En medtränare poängterar t.ex. att huvudtränaren som
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arbetar med henne har betydligt mer idrottsspecifik kunskap och hon frågar ofta om hjälp från

honom  när  det  behövs.  Några  menar  att  det  även  går  att  vända  sig  till  andra  tränare  i

föreningen för att få stöd. En tränare säger något svävande att det förmodligen går att få hjälp

från styrelsen om det handlar om något bortom det idrottsspecifika, då dessa inte har riktig

koll på den specifika träningsverksamheten. 

5.6 Uthållighet 

Nedan redovisas sådant som de intervjuade tränarna uppgav som anledningar till att gå till

träningarna varje vecka. Avsnittet behandlar även vad de anser sig få ut av att vara tränare och

vad de anser är det bästa med tränaruppdraget.

”Att se barn och ungdomar lyckas med något och se glädjen i deras ögon, det är häftigt! Jag

kan åka från träningen med ett glädjerus i hela kroppen för att en gymnast verkligen kämpat

och sen klarar det.” (Tränare A)

Citatet ovan är talande för samtliga tränare. Att se prestation, att gymnasterna utvecklas och

lyckas med en övning, är något alla tränare betonar som en positiv kraft för att vilja gå till

träningen varje vecka. Det uttrycks vidare som upplevd lycka och glädje hos tränarna. 

Den sociala aspekten som tränarrollen innefattar belyser samtliga tränare som väsentlig. Två

tränare uttrycker specifikt att tränarrollen varit viktig för att få ett socialt liv, då båda flyttade

till en ny ort och har återupptagit tränarrollen på den nya orten med syftet att få ett socialt liv.

Starka band, det vill säga nära personliga relationer, främst till de aktiva ungdomarna men

även till andra tränare, beskrivs av flera tränare som en betydelsefull anledning till att gå till

träningarna varje vecka. 

”Att få träffa de där spralliga gymnasterna är guld värt.” (Tränare F)

Att få träffa de aktiva gymnasterna uttrycks som något som skänker mycket lycka till samtliga

tränare. De nära relationer som skapas mellan tränare och aktiva liknas av en tränare vid en

förlängning av ens egen familj. Inte bara relationen till gymnasterna är en viktig anledning till
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att gå till träningarna. Flera tränare betonar även att träffa de andra tränarna som en viktig

anledning. 

Det  specifika  idrottsintresset  framkommer  som  en  betydande  anledning  till  att  gå  till

träningarna. Under flera intervjuer uttrycker tränarna att de älskar gymnastik. Flera tränare

menar att det är fantastiskt att få komma i kontakt med sin favoritidrott och få vara en del av

det. En tränare uttrycker att hon brinner för att vara tränare inom gymnastiken.

Vad tränarna uppger att de får ut av att vara tränare skiljer sig mellan de intervjuade. Två

tränare säger att de får göra något meningsfullt och uppleva sig viktiga. Några framhåller att

de får ett meningsfullt fritidsintresse. En tränare beskriver att träningarna är terapi för henne

och en kontrast till hennes liv utanför träningshallen. Det resonemanget ligger i linje med flera

andra tränare som betonar att tränarsammanhanget upplevs som en fristad där tränaren tvingas

släppa  jobbiga  saker  i  livet  utanför  och  fokusera  på  nuet,  de  aktiva  gymnasterna  och

träningen. Ytterligare något som några tränare uppger de får ut av att vara tränare är att de lär

sig mer om idrotten.

Några tränare antyder att tränarrollen bidragit till personlig utveckling. 

”Jag tror också jag utvecklats som person sedan jag började som tränare.  Att prata inför

folk och förklara och visa övningar.” (Tränare D)

”Man lär sig mycket om sig själv av att vara tränare. Hur man reagerar i vissa situationer

och hur man beter sig när man umgås med andra människor.” (Tränare E)

När tränarna definierar vad som är det bästa med att vara tränare framkommer återigen att få

se ungdomarna utvecklas. Detta poängterar samtliga tränare. I likhet med detta betonar flera

att det bästa är att även få hjälpa ungdomarna att utvecklas. Några beskriver att det bästa är att

se glädjen hos de aktiva, t.ex. när de lyckas med en ny övning. En tränare menar att det bästa

är  att  få  vara  en  del  av  den  idrott  som  hon  älskar,  trots  att  hon  inte  längre  är  aktiv

idrottsutövare. Glädjen som tränaren får tillbaka genom att vara tränare är också väsentlig i

diskussionen om vad som är det bästa med att vara tränare. 
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”Kan åka från träningarna med ett glädjerus i hela kroppen efter att en gymnast verkligen

kämpat och sen klarar övningen.” (Tränare A)

En annan tränare uttrycker att även om hon är på superdåligt humör innan träningen och har

en dålig dag blir hon nästan alltid på glatt humör under träningarna och efter att ha varit på

träningen. 

”Man har alltid så roligt... Man blir upplyft av att varit där.” (Tränare E). 

Två tränare anser att det bästa med att vara tränare är att få känna sig meningsfull och viktig. 

”Man får så mycket kärlek. Man känner sig viktig och omtyckt.” (Tränare E). 

Tränaren syftar i detta uttalande på kärleken från de aktiva gymnasterna i träningsgruppen och

beskriver att banden mellan gymnast och tränare blir mycket starka. 

5.7 Bekräftelse

Behovet av bekräftelse från andra för arbetet som tränarna lägger ner uttrycks hos de flesta

som mindre väsentligt. Det är dock viktigt för flertalet tränare att få bekräftelse på sitt arbete

även om det inte kommer från andra individer.  Detta får tränarna genom att  gymnasterna

utvecklas som gymnaster och visar framgång, dvs. när träningen visar resultat.  Flera tränare

betonar att gymnasternas idrottsliga framgång är starkt knutet till huruvida tränaren gör ett bra

arbete.   Utvecklingen hos  gymnasterna ses  som mycket  motiverande bland dessa tränare.

Ibland får tränarna verbal bekräftelse från gymnasterna men bekräftelsen kommer oftare från

tränarkollegor  som  berömmer  tränaren  för  ett  bra  jobb  vid  tävling  och  för  bra

träningsupplägg.

  

Huruvida feedback och uppmuntran från föreningen är positivt råder det delade meningar om

hos de intervjuade. Några uttrycker att det inte spelar någon roll om de får bekräftelse och

feedback från föreningen. En tränare uttrycker att hon inte vill få feedback från föreningen

eftersom tränarrollen är ett ideellt åtagande och hon vill inte känna att hon måste prestera.
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Den vanligaste formen av uppskattning som föreningen och styrelsen visade var i form av

tränarstipendium samt uppmärksammande i slutet av terminen. Detta sågs av samtliga som

positivt och uppmuntrande men inget avgörande för att engagera sig.

En tränare beskrev att hon hade ett stort bekräftelsebehov. Hon skulle vilja att föreningen

visar mer uppskattning för det arbete som hon lägger ner.

”Det är så många som tar en för givet och tror det är superenkelt... och det är ibland vissa

föräldrar som tror att jag kan göra specialanpassade träningsupplägg och det är inte riktigt

det jag gör. Finns liksom inte tid.” (Tränare E)

Tränaren uttryckte förståelse för att de aktiva gymnasterna inte visar verbal uppskattning då

de är unga och uttryckte därför att det vore positivt om föreningen visade mer uppskattning.

Den här tränaren och ytterligare en upplevde att föreningen delvis tar tränaren för givet efter

att individen tagit på sig tränaruppdraget.

5.8 Sammanfattning av tränarnas erfarenheter

Samtliga tränare erhåller ekonomisk ersättning i form av ett tränararvode. Ingen tränare menar

att  arvodet  är  anledningen  till  att  vara  tränare.  Ett  framträdande  motiv  för  att  åta  sig

tränaruppdraget är ett stort intresse för gymnastik. Den huvudsakliga uppgiften för tränarna är

att se till att gymnasterna utvecklas med hänsyn till individens egen takt. Skapa god stämning

i  gruppen  är  också  centralt.  Samtliga  tränare  arbetar  i  teamliknande  sammansättningar

tillsammans med minst en annan tränare. Tydliga skillnader vad gäller arbetsuppgifter och

ansvar finns mellan medtränare och huvudtränare. Medtränaren innehar ofta en mer stödjande

roll  där  denna  hjälper  huvudtränaren  att  genomföra  träningarna  och  stöttar  gymnasterna.

Huvudtränaren har det övergripande ansvaret för träningsverksamheten och detta innefattar

uppgifter utanför träningspasset såsom detaljerad planering av övningar och planering av hela

träningspass, informationsutskick och kontakt med föräldrar.

Framträdande  utmaningar  som  tränaruppdraget  inbegriper  är  att  anpassa  träningen  efter

gymnasterna  med  hänsyn  till  deras  olika  förmåga  och  utvecklingstakt.  En  svårighet  som

framkommer bland hälften av tränarna är hur de ska kunna hjälpa gymnaster att utvecklas när
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de inte vågar. I de fall tränarna behöver stöd och hjälp med tränaruppdraget finns det att få

bland tränarkollegorna. Centrala motiv till att fortsätta gå till träningarna är att se gymnasterna

utvecklas socialt och idrottsligt. Det specifika idrottsintresset är ett annat centralt motiv likväl

som att få göra något meningsfullt och känna sig viktig. Alla tränare betonar att det bästa med

tränaruppdraget är att se ungdomarna växa och utvecklas. Flera betonar att det bästa också är

att få hjälpa gymnasterna med detta. Bekräftelse på arbetet från andra individer framstår som

mindre  väsentligt  för  de  flesta  tränarna.  Vad  gäller  bekräftelse  från  föreningen  är  vissa

positiva till det medan andra inte är det. Däremot framkommer att flera tränare får bekräftelse

på sitt arbete när gymnasterna utvecklas, då de ser gymnasternas framgång som starkt knutet

till tränarens arbetsprestation. Denna bekräftelse är viktig.
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6 Tolkning av tränarnas erfarenheter 

För  att  förstå  fenomenet  och  den  sociala  värld  där  tränarna  är  verksamma  förutsätts  att

förklaringarna  grundar  sig  i  individens  egen subjektiva  erfarenhet.  Dessutom betonar  den

fenomenologiska  ansatsen  beskrivning  framför  analys  och  tolkning  framför  mätning

(Denscombe, 2012). Med anledning av detta kommer jag i det här avsnittet tolka tränarnas

erfarenheter  och  berättelser.  Tolkningen  blir  ett  sätt  att  förstå  och  beskriva  det  ideella

tränaruppdraget där begrepp från teoriavsnittet används för att skapa förståelse för fenomenets

innebörd.

6.1 Värderationellt handlande

Att engagera sig som ideell tränare grundas i ett värderationellt handlande, där resultatet av

handlingen, eller belöningen, inte är det centrala. Bland samtliga tränare framkommer att de

har ett stort intresse för idrotten gymnastik, där samtliga varit aktiva. Tränarna förstås även ha

ett  intresse för att  lära ut vilket tolkas som en förutsättning för att  trivas med det ideella

tränaruppdraget.  Gymnastiken  framstår  som en stor  del  av  tränarnas  identitet  och således

förstås engagemanget som tränare starkt värderationellt.  Även fast inte alla tränare uppgett

samma  motiv  och  saker  de  anser  viktigt  för  att  vara  tränare  tolkas  att  tränarna  ser  ett

egenvärde i det ideella tränaruppdraget. Konsekvensen av handlingen är mindre väsentlig, det

är  tränaruppdraget  i  sig  som  blir  det  väsentliga.  Tränaruppdraget  förstås  därmed  vara

meningsfullt för tränarna.

Samhället i stort blir alltmer organiserat och målrationellt där det mesta ska mätas och följas

upp.  Även  inom idrotten  har  målrationalitet  blivit  mer  förekommande,  där  verksamheten

fokuserar på idrottslig prestation framför värden såsom att alla ska få delta och ha roligt. Av

tränarnas  berättelser  framstår  tränaruppdraget  inbegripa  viss  målrationalitet  i  och  med  de

idrottsliga prestationerna och tävlingsmomentet. Utifrån vad tränarna säger tolkas att det finns

viss  konflikt  mellan  det  målrationella  och  värderationella  i  tränaruppdraget.  Att  ta  ut

gymnaster  till  tävlingslag,  vilket  inte  tränarna  uttrycker  som  ”toppning”  dvs.  medveten

satsning på de som presterar bäst, men tolkas som detta, förstås som målrationellt handlande.

Målet med uttagningen är att få bästa tänkbara laguppställning och uttagningen framhålls av
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en tränare som en jobbig uppgift. Tränarna framhåller gärna de sociala dimensionerna, t.ex. att

verksamheten ska bedrivas så att gymnasterna ska känna gemenskap, de ska ha roligt och alla

ska få vara med utifrån sin utvecklingsnivå, där verksamheten ska anpassas efter individerna.

Det går inte i linje med ”toppning”. 

Idrott är en social rörelse och utan dess utövare skulle den inte existera. Upplevelsen av att få

vara en del av den idrott tränarna älskar tolkas som värdefullt och drivande bland tränarna. I

och med tränaruppdraget får tränaren möjlighet att bli en del i en social rörelse och en del av

ett kollektiv. Tränarna upplever sig viktiga och en tränare uttrycker att hon får mycket kärlek

från gymnasterna.

6.2 Fostran

Tränaren förstås fungera som en fostrare då tränaren är bärare av olika värden. Värden som

flera tränare framhåller är respekt, allas lika värde, jämställdhet, disciplin, förtroende och tillit

samt uthållighet. Likväl som självförtroende och självkänsla. Gymnasterna ska ha roligt och

känna  gemenskap.  Genom  tränarens  sätt  att  vara  framträder  tränarens  värden.  Eftersom

tränaren är ledare för ungdomarna kommer ungdomarna uppleva dessa värden och ta till sig

värdena  i  socialisationsprocessen.  Fostran  förstås  således  ske  genom  internalisering  dvs.

införlivande  av  tränarnas  värderingar.  Tränarens  sätt  att  vara  blir  därmed  avgörande  för

huruvida ungdomarna lär sig demokrati, respekt för andra och jämställdhet, vilket RF betonar

som viktigt.

Även fast ingen tränare framhåller deras fostrande roll tolkas att tränarna ändå är medvetna

om  ett  visst  socialt  ansvar.  Tränarna  framhåller  anpassning  utifrån  individerna,  dvs.

situationsanpassning samt att skapa upplevelse av gemenskap, så att gymnasterna trivs och

har roligt, som viktiga uppgifter för tränarna. 

Endast en tränare såg sig som förebild för gymnasterna, dock förstås samtliga tränare vara

förebilder för gymnasterna även om de inte är medvetna om det.  Detta eftersom tränaren

leder,  instruerar  och  är  den  person gymnasterna  kommer  se  upp till  för  att  försöka  göra

likadant.  Några tränare framhöll  pedagogik som viktigt  i  tränaruppdraget  och pedagogiskt

ledarskap förstås som betydelsefullt  när det handlar om att  fostra samt möjliggöra positiv
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utveckling hos gymnasterna både tekniskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. Detta eftersom

pedagogiskt  ledarskap inbegriper  relationsinriktade,  situationsinriktade,  målinriktade  likväl

som etikinriktade ledardimensioner vilka tillsammans förstås viktiga för att gymnasterna ska

vilja och således följa ledaren dvs. tränaren.

Utifrån intervjuerna tolkas att flertalet tränare har en roll som kan liknas vid en mentor för

gymnasterna.  Denna mentorsliknande roll  förstås som mycket betydelsefull  i  uppgiften att

fostra och utveckla gymnasterna positivt. Mentorskapet bygger på en förtroendefull relation

mellan mentor och aktiv och när gymnasten känner förtroende för tränaren kan denne även se

tränaren som förebild och således förstås tränaren ha en fostrande roll.

6.3 Relationen

Tränaruppdraget kan visserligen uppfattas formellt då det finns nedskrivna riktlinjer och mål

för  verksamheten  som  tränaren  förväntas  följa.  Uppdraget  är  delvis  formulerat  av  RF,

specialidrottsförbund  och  föreningen  men  det  sociala  sammanhanget  kan  inte  förbises

eftersom det är i det sociala sammanhanget där tränaren socialiserar med gymnaster och andra

tränare som tränaruppdraget blir till  och existerar. Således konstrueras uppdraget delvis av

tränare  och aktiva tillsammans.  Tränaren  anpassar  ledarskap,  övningar  och utformning av

träningen utifrån gymnasterna och gymnasterna lyssnar, följer och påverkar uppdraget utifrån

sin  individuella  förmåga  och  förutsättning.  Upplevda  sinnesstämningar  såsom glädje  och

lycka är delar i det gemensamma konstruerandet av ledarskapet. Beroende på vilka gymnaster

och tränare som finns med i sammanhanget kommer erfarenheten av tränaruppdraget skilja

sig mellan olika tränare. 

Om gymnasterna  accepterar  tränaren,  väljer  att  lyssna  på  instruktioner,  ser  tränaren  som

förebild och följer tränaren blir  gymnasterna följare och tränaren ledare.  Utifrån tränarnas

berättelser framstår de nära och goda relationerna till gymnasterna som betydelsefullt och att

få  umgås  med  dem beskrevs  bringa  mycket  glädje.  Låt  säga  att  gymnasterna  av  någon

anledning inte accepterar tränaren, väljer att inte lyssna eller se tränaren som förebild. Då har

inte  tränaren  några  följare  och  utan  följare  finns  ingen  ledare.  Då  skulle  upplevelsen  av

tränaruppdraget och relationen mellan tränare och aktiv bli helt annat. 
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Utifrån  tränarnas  erfarenheter  framstår  det  sociala  konstruerandet  av  uppdraget  och

ledarskapet som oerhört centralt i tränaruppdraget. Tränarna framhåller den nära relationen till

gymnasterna likväl som att få träffa dessa som viktigt. Stötta, motivera, peppa, instruera och

lära ut framstår som centrala delar i uppdraget där allt detta sker i en socialisationsprocess.

Utifrån tränarnas berättelser och såsom tidigare nämnts tolkas att vissa tränare har en nästintill

mentorsliknande roll i relation till gymnasterna, där tränaren ska delge och levandegöra sina

erfarenheter,  stötta  och  inspirera  gymnasterna.  Några  tränare  påpekade  att  de  genom

tränaruppdraget uppnår personlig utveckling och lär sig mycket om sig själva vilket förstås

ske i relationerna och socialiserande med gymnasterna.

6.4 Delat ledarskap

Samtliga  tränare  i  studien  delar  på  tränaruppdraget.  Det  delade  ledarskapet  som

tränaruppdraget således innebär förstås som en styrka för tränarna. Ledarskapet och uppdraget

behöver därmed inte vara knutet till en person utan kan delas med flera. Med utgångspunkt i

tränarnas erfarenheter och berättelser framstår tränaruppdraget omfattande samt komplext och

kräver kunskap och färdigheter från flera olika områden, inte minst pedagogik, något flera

tränare  betonade.  Vid  intervjuerna  framstod  huvudtränarna  något  mer  fokuserade  på  de

målinriktade  ledardimensionerna  i  det  pedagogiska  ledarskapet  medan  de  intervjuade

medtränarna  mer  betonade  de  relationsinriktade  och  etikinriktade  dimensionerna  av

ledarskapet  som  centrala.  Det  delade  ledarskapet  tolkas  utifrån  detta  som  värdefullt  då

tränarna kan komplettera varandra och det skapas möjlighet att fler dimensioner inom det

pedagogiska ledarskapet  tillämpas.  Delat  ledarskap förstås därmed skapa ett  mer  effektivt

ledarskap.

Utifrån tränarnas berättelser framkommer att huvudtränaren ofta är överordnad medtränaren

samt att uppdraget som huvudtränare är mer omfattande. Två tränare har tidigare haft rollen

som huvudtränare men uppgav uppdraget för betungande med tanke på bland annat tidsbrist.

Numera är  båda medtränare vilket  de  ansåg hanterbart.  Det  delade  ledarskapet  kan alltså

skapa viss valmöjlighet hur mycket ansvar tränaren vill åta sig för att uppdraget ska upplevas

hanterbart. Genom delat ledarskap kan trygghet upplevas hos tränarna då de kan komplettera

och stötta varandra. Detta ses som effektivt för att möjliggöra och uppnå positiv utveckling

hos gymnasterna både tekniskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. 
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7 Diskussion

I detta avsnitt diskuteras vad studien visar och vad jag kommit fram till. Dessutom finns en

metoddiskussion.  

Det ideella tränaruppdraget framstår som svårdefinierat  och situationsbundet.  Beroende av

tränarens  erfarenheter  och  värderingar  skiljer  sig  uppfattningen  av  vad  tränaruppdraget

innebär mellan olika tränare. Eftersom tränaruppdraget existerar i ett socialt sammanhang blir

dess kontext påverkande för hur tränaruppdraget utformas. Det insamlade materialet gör det

möjligt att identifiera en kärna i tränaruppdraget som inbegriper idrottsliga såväl som sociala

dimensioner. Utifrån tränarnas berättelser framkommer att utveckla gymnasterna och lära ut

gymnastik som primära uppgifter  och detta kombinerat med sociala dimensioner som kan

tillgodoses med hjälp av socialt ledarskap. Socialt ledarskap framstår som en förhållandevis

stor del av tränaruppdraget, där det gemensamma konstruerandet av uppdraget förstås som

viktigt  för  tränarna.  Socialt  ledarskap  likväl  som  pedagogiskt  ledarskap  förstås  som

betydelsefullt i tränaruppdraget.

Det ideella tränaruppdraget är motsägelsefullt då den idrottsliga dimensionen, tävlings- och

prestationsmomentet som idrotten faktiskt grundar sig i, ska kombineras med sociala värden

som de aktiva ska internalisera.  I  tävlingsmomentet  blir  prestationen det  centrala  och där

riskerar de sociala dimensionerna att åsidosättas. Här förstås tränarens stöttande funktion som

väsentlig,  vilken  bland  flertalet  framstår  centralt  i  uppdraget.  Gymnastens  idrottsliga

prestation blir avgörande för om gymnasten platsar i tävlingslaget och utmaningen förstås

vara att få samtliga ungdomar inklusive de som inte platsar att känna gemenskap och tycka

träningarna är roliga. Situationsanpassning av verksamheten utifrån gymnasterna framstod i

intervjuerna  som  centralt  vilket  upplevs  motsägelsefullt  när  alla  inte  får  vara  med  i

tävlingslaget.  Att  skapa  en  balans  i  det  motsägelsefulla  tränaruppdraget  framstår  som ett

centralt  innehåll  i  uppdraget.  Balansen  krävs  för  att  kunna  utveckla  gymnasterna  både

psykiskt, socialt och idrottsligt.

Studien  visar  att  tränaruppdraget  grundar  sig  i  värderationalitet.  Det  som driver  tränarna
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grundas i att tränarna ser ett egenvärde i att vara ideell gymnastiktränare. Hos tränarna finns

ett  värde  i  att  vara  tränare  i  idrotten  gymnastik  och  hjälpa  gymnasterna  att  utvecklas.

Utveckling av gymnasterna innebär en ständigt pågående process som aldrig fulländas, där

tränarna drivs av att se träningarna ge resultat hos gymnasterna, både idrottsligt och att de

växer som personer.

Det sociala engagemanget förstås som ytterst väsentligt för att förstå vad som driver tränarna.

I  det  sociala  lärandet  känner  sig  tränarna  viktiga,  upplever  lycka  och  glädje.  Även  den

mentorsliknande relationen, att stötta, inspirera och motivera, hänförs till socialt lärande Det

är i det sociala lärandet som relationerna skapas och positiva sinnesstämningar upplevs hos

tränare och aktiva vilket driver tränarna att fortsätta som tränare. 

Vad gäller metodvalet finns det nackdelar med telefonintervju. Jag förlorade möjligheten att

observera hur respondenten uppför sig under telefonintervjun, vilket gör att jag inte vet hur

långt jag kan gå med följdfrågor. (Jacobsen, 2002) Positivt med telefonintervjun är dock att

den  är  förhållandevis  anonym  vilket  minimerar  risken  för  intervjuareffekten,  dvs.  att

intervjuarens fysiska närvaro kan påverka till att respondenten uppträder onormalt (Jacobsen,

2002).  Ett  alternativ  till  telefonintervjuer  hade  varit  att  genomföra  fokusgruppsintervjuer.

Deltagare i en fungerande fokusgrupp samspelar, ifrågasätter och förklarar för varandra hur de

resonerar och kan därmed ge mer än individuella intervjuer där endast en intervjuare och en

respondent finns tillgängliga (Wibeck, 2000). Det gick dessvärre inte att finna en passande

tidpunkt då tränarna i urvalet kunde träffas för en fokusgruppsintervju.

Syftet med denna studie var att öka förståelsen för det ideella tränaruppdraget och bidra med

ökad  förståelse  för  vad  som  driver  ideella  gymnastiktränare  att  vara  tränare.  Resultatet

grundar sig i 6 tränares subjektiva erfarenheter av fenomenet det ideella tränaruppdraget. Om

resultatet är generaliserbart för ideella tränare i allmänhet är omöjligt att bedöma. Insikterna

från denna studie kan ändå vara intressanta för framtida forskning på området och resultatet

kan ligga till grund för ytterligare studier inom området ideellt arbete. Förslagsvis vore det

intressant att se om den här studiens resultat är gällande för tränare inom andra idrotter och

ledare inom andra ideella verksamheter.
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9 Bilaga 1 – Intervjumall

Kursiv stil innebär exempel på följdfrågor som ställts. 

Del 1: Allmänna frågor

1. Ålder?

2. Sysselsättning?

3. Hur länge har du varit tränare?

4. Hur kommer det sig att du började som tränare?

Del 2: Tränaruppdraget

5. Vad innebär tränarrollen för dig? Berätta utifrån din erfarenhet.

6. Vilka utmaningar innefattar tränarrollen?  - Några svårigheter?

7. Finns någon du kan vända dig till i föreningen om du behöver hjälp eller stöd med ditt    

tränaruppdrag?

8. Vad får du ut av att vara tränare?

9. Vad är det som gör att du går till träningarna varje vecka?

10. När känner du dig nöjd i sammanhanget som tränare?

11. Får du feedback på ditt arbete som tränare?

- Om ja, uppskattar du det?

- Uppmärksammas ditt arbete av föreningen?

12. Tycker du att du har tillräcklig kunskap för tränarrollen?

- Om nej, vad skulle du vilja ha mer kunskap om?

13. Vad är det bästa med att vara tränare?

14. Får du tränararvode?   - Om ja, ser du det som positivt?

Del 3: Avslutningsfrågor

15. Ser du dig som tränare även framöver? 

16. Något du vill tillägga som har med tränarrollen att göra?

17. Är det okej att jag kontaktar dig igen om jag skulle behöva?
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