
!  

En röd tråd – eller High Cha-
parall? 

-En studie om implementeringsarbetet av spelar-
utbildningsplanen i gräsroten 

Pontus Dorch, Melker Servin 
& Jesper Wahlgren 

Idrottsvetenskapligt examensarbete (2IV31E) 
15 Högskolepoäng 

 

Datum: 2018-06-03 
Handledare: Marie Hedberg 
Examinator: Bo Carlsson 



Förord 

Marie Hedberg, vår handledare, vill vi framföra ett stort tack till för att du har delat med dig 

av din goda kunskap som gjort oss till bättre skribenter och ditt stora engagemang som bidra-

git till vår slutgiltiga produkt. 

Samtliga respondenter, för att ni ställt upp och delat med er av era berättelser som bidragit till 

denna studie.  

Kurskamrater i CSM 15, för lärorika och minnesvärda stunder tillsammans som vi aldrig 

glömmer. Vi är privilegierade att få ha delat dessa tre år tillsammans med er.  

Lärarna på den idrottsvetenskapliga fakulteten, för gott stöd som har väglett oss dit vi är idag.   

Slutligen vill vi tacka varandra inom gruppkonstellationen för åtskilliga timmar i klassrum-

met där vi varvat effektiva stunder med skönt fotbollssnack. På grund av detta har vi hållit 

lågan vid liv genom hela arbetet, hela vägen in i kaklet.  

Växjö, den 22 maj 2018 

Pontus Dorch, Melker Servin och Jesper Wahlgren 



Abstract  

Syftet med denna studie är att undersöka hur tränarna i gräsrotsföreningarna arbetar i relation 

till Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan, samt att kartlägga hur specialdistrikts-

förbunden arbetar med att implementera spelarutbildningsplanen i deras dagliga verksamhet. 

Vidare undersöks vilket stöd tränarna i gräsrotsföreningarna vill ha från sitt specialdistrikts-

förbund. Studien tar sin utgångspunkt i ramfaktorteorin som syftar till att förklara sambandet 

mellan resultatet och undervisningens ramar som utbildningen ger. För att besvara studiens 

syfte har en kvalitativ datainsamling gjorts där semistrukturerade respondentintervjuer 

tillämpats. Respondenterna representerar tre stycken specialdistriktsförbund och nio stycken 

tränare i gräsrotsföreningar.  

Resultatet och analysen ger en bild av hur relationen ser ut mellan specialdistriktsförbunden 

och tränarna i gräsrotsföreningarna. Det visade sig att de olika specialdistriktsförbunden arbe-

tar utefter olika strategier för att nå ut med spelarutbildningsplanen till gräsrotstränarna. Vida-

re kunde det identifieras vikten av en tydlig strategi och en gemensam röd tråd mellan organi-

sationerna för ett lyckat implementeringsarbete. Det upptäcktes att en viktig länk mellan spe-

cialdistriktsförbunden och tränarna är organisationsledarna i gräsrotsföreningarna. Det med-

för att informationen stannar på föreningsnivå och inte når ut till tränarna. Därmed kunde det 

urskiljas ett samband där tränarna inte hade full insyn i spelarutbildningsplanen och att verk-

samheten därmed styrs utifrån deras egna föreställningar och kompetens snarare än efter en 

röd tråd. 

 

Nyckelord: gräsrotsförening, implementering, ledare, organisation, röd tråd, SDF, SUP, trä-

nare 
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Begreppslista 
Gräsrot –  ”Medlemmar i en gräsrotsrörelse eller synonym för "vanliga människor" som 

inte tillhör de styrande i samhället.” Utifrån denna beskrivning har det skapats 

egna kriterier för vilken typ av förening som undersöks. Föreningen ska ha en 

ungdomsverksamhet med minst fyra lag och ej bedriva en akademiverksamhet 

utifrån SEF:s certifieringssystem. 

RF –  Riksidrottsförbundet  

SDF –  Specialdistriktsförbund 

SEF –  Svensk Elitfotboll  

SF -  Specialidrottsförbund 

SUP – Spelarutbildningsplan 

SvFF –  Svenska Fotbollförbundet 
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1.Bakgrund  
I detta kapitel presenteras en introduktion av ämnet med en efterföljande problemdiskussion.  

 

Idrotten är idag Sveriges största folkrörelse med över 3.2 miljoner medlemmar utspridda i 

över 20 000 föreningar (Riksidrottsförbundet, 2009). Detta innebär att föreningsidrotten idag 

är en av de populäraste sysselsättningarna för barn och ungdomar och hjälper dessa till en 

meningsfull vardag (Trondman, 2005). Fotbollen är den idrott i Sverige som involverar och 

engagerar flest barn och ledare. Den är uppdelad i föreningar runt om i landet där varje före-

ning driver sin egen verksamhet med egna inriktningar och mål, vissa väljer att bedriva en 

elitverksamhet med selektering medan andra föreningar fokuserar på breddverksamhet där 

alla får delta. Gemensamt för alla dessa föreningar är att de måste följa stadgarna som är upp-

satta i Svenska Fotbollförbundet (SvFF) som i sin tur lyder under Riksidrottsförbundets (RF) 

stadgar. För att svenska fotbollsföreningar ska lyckas med sin ungdomsverksamhet arbetar de 

med att  utforma sina egna styrdokument i  form av föreningsstadgar och policydokument. 

Däremot är det upp till varje enskild förening att välja hur de vill styra sin egen verksamhet, 

såvida det faller inom ramen för RF:s stadgar. 

För att svenska fotbollsföreningar ska lyckas med sin verksamhet tar de hjälp av olika styr-

dokument. År 2013 tog SvFF fram sin spelarutbildningsplan (SUP) som de använder sig av 

än idag. SUP:en beskriver hur de ska utveckla fotbollsspelare på bästa sätt. SvFF vill med 

forskning och beprövad erfarenhet öka kunskapen hos ledare och tränare. Innehållet i SUP:en 

är bland annat på de inlärningstekniker, instruktion, öppna frågor och guided discovery som 

SvFF rekommenderar, övningar anpassade för varje ålderskategori samt att den trycker på att 

barnet ska vara i centrum och ta hänsyn till dess fysiologiska, psykologiska och sociala förut-

sättningar. Syftet med SUP:en är att få fram duktiga fotbollsspelare men fungerar också som 

stöd för ett livslångt idrottande. Det ska även fungera som ett verktyg för att få en röd tråd i 

verksamheten och ge ledare och tränare en teoretisk plattform som de sedan kan använda sig 

av i praktiken ute på fotbollsplan. Ambitionen är att denna ska vara till grund för föreningar-

nas egna SUP som, tillsammans med sin föreningspolicy, ska utgöra en röd tråd för förening-

ens arbete (Brusvik, et al., 2011). 
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”Att ha en spelarutbildningsplan innebär att ledare i föreningen har en samsyn 

om hur spelarna ska utbildas men det är också en trygghet för spelaren. Ledarna 

talar samma språk och det finns en stegring i lärandet”

Erik Hamrén, förbundskapten herrar, SvFF spelarutbildningsplan

Det går att se en tendens i och med SvFF:s nya SUP att fokus har förflyttats från att identifie-

ra talangfulla ungdomar till att satsa mer på utbildning och utveckling av unga fotbollsspela-

re. En indikation på detta kan vara att en del specialdistriktsförbund (SDF) har valt att lägga 

ner sin distriktslagsverksamhet för att istället satsa på utbildning ute i föreningarna. Att lägga 

sina resurser på utveckling och utbildning snarare än att  ge resurser till  ett  fåtal  i  ett  di-

striktslag menade Abbott, Collins, Martindale och Sowerby redan (2002) är ett klokare sätt att 

nyttja de resurser som finns. 

Nästa steg för SvFF blev således att implementera detta nya synsätt och verktyg i sin dagliga 

verksamhet, dvs. i SDF:en. Nationalencyklopedin beskriver implementering som ett sätt att 

förverkliga, fullborda, genomföra och förse med verktyg (Nationalenclocypedin, 2017). Ve-

dung (2016) beskriver implementering som en av sju delar i en policycykel. Precis lika vik-

tigt som det är att upptäcka problemet och ta fram en åtgärdsplan är det att implementera det i 

den dagliga verksamheten. 

1.1 Problemdiskussion  
Tre år efter att SUP:en tillkom har den utvärderats. I utvärderingen visade det sig att SDF 

som arbetat långsiktigt med detta hade enklare att implementera SUP:en i föreningarna. En 

annan faktor var att de större SDF:en med mer anställd personal och flera ideella krafter hade 

enklare att implementera SUP:en i föreningarna. Således hade de mindre SDF:en svårare med 

implementeringsarbetet (Söderström, et al., 2016). För att implementeringen ska falla väl ut 

krävs både tid och resurser för att utbilda ledare, tränare och föreningar vilket de större SD-

F:en och föreningarna kan göra. Tidsaspekten är en av de vanligaste faktorerna för att tränare 

inte väljer att utbilda sig vilket skapar en utmaning för SDF:en hur de ska få alla att använda 

sig av SUP:en (Hedberg, 2014). 
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Implementeringsproblematiken innebär att de beslut, politiska såväl som icke-politiska, inte 

genomförs som det har planerats (Vedung, 2016). Det kan även innebära ytterligare problem 

med implementeringsprocessen. Väljer organisationen en centralisering finns det risk att de 

beslutsfattande styr över de tillämpade för mycket vilket påverkar deras handlingsfrihet me-

dan en för stor decentralisering kan ge de tillämpande en för stor handlingsförmåga, vilket 

kan leda till att beslutet inte implementeras som det var tänkt från början (Forslund, 2014).

Det grundläggande implementeringsproblemet är således att det beslut som har tagits inte ge-

nomförs som planerat och det under processen har uppstått ett avstånd mellan vad som skulle 

implementeras mot vad som faktiskt har implementerats (Sannerstedt, 2001). Andra problem 

en organisation kan ställas för vid ett implementeringsarbete är motståndet mot förändring. 

Motståndet kan baseras på att personer är rädda för att bryta upp vanor då de är trygga i sina 

rutiner eller att personerna som ska utföra utvecklingsarbetet inte känner ett tillräckligt stöd 

från sin ledning (Mabin, et al., 2001). Inom skolväsendet har det genom åren implementerats 

flera nya styrdokument för att effektivisera undervisningen och underlätta för läraren. För en 

god implementering krävs det att lärarna ska finna intresse i att förändra en nödvändig reform 

(Battista, 1994). Yates (2006) förklarar att en orsak till implementeringsproblematiken är att 

synen på den nya läroplanen inte stämmer överens med lärarnas intresse och erfarenheter. 

Redelius (2002) beskriver i sin doktorsavhandling om svårigheterna för ungdomsidrotten där 

ledarna arbetar på ideell basis. Detta gör att ledarens roll och arbetsuppgifter är svåra att defi-

niera då styrdokument saknas. Detta kan leda till att verksamheten kan komma att styras av 

ledarens föreställningar om hur idrotten fungerar och vad dennes ledarroll faktiskt innebär. 

Fahlström, Glemne och Linnér (2016) är inne på ett liknande resonemang där kontinuiteten i 

större föreningar är mer kopplade till organisationen medan den i mindre föreningar är kopp-

lade till personer. Detta gör att den ideella ledaren idag har en stor makt över vad som kom-

mer att ske (Forslund, 2014). Samtidigt saknar många av landets ideella ledare den kompe-

tens som utbildning inom idrott kan generera vilket gör det svårt att veta vilken kravbild som 

går att ställa på den ideella ledaren från SDF:ens sida. Detta medför att det är svårt att styra 

över vem som får ledaruppdrag inom svensk barn- och ungdomsidrott idag då det inte finns 

en kravbild på pedagogisk utbildning (Redelius, 2002). Svårigheter kan även uppstå för före-

ningen att styra över ledaren då denna saknar en uppdragsbeskrivning vilket gör det svårt att 
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avgränsa vad som är dennes uppgift och vad som faktiskt ingår i verksamheten (Johanson & 

Skoog, 2007). 
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2. Syfte 
Inom detta kapitel presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur tränarna i gräsrotsföreningarna arbetar i relation till 

Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan samt att  kartlägga hur specialdistriktsför-

bunden arbetar med att  implementera spelarutbildningsplanen i  deras dagliga verksamhet. 

Vidare undersöks vilket stöd tränarna i gräsrotsföreningarna vill ha från sitt specialdistrikts-

förbund.       

2.1 Frågeställningar 
• Hur ser implementeringsarbetet ut från specialdistriktsförbundet till tränarna i gräs-

rotsföreningarna? 
• Hur väl överensstämmer tränarnas arbete i praktiken med Svenska Fotbollförbundets 

spelarutbildningsplan? 

• Vad vill tränarna i gräsrotsföreningarna ha för stöd från sitt specialdistriktsförbund? 
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3. Tidigare forskning 
Inom detta kapitel kommer relevant tidigare forskning presenteras som är kopplat till studi-
ens syfte.  

 

Det som kännetecknar framgångsrika företag är den starka och tydliga struktur som råder 

inom organisationen. Merparten av de teorier och modeller angående organisationer och or-

ganisationsstruktur utgår från skol- och företagsvärlden, men då idrotten idag i större omfatt-

ning har blivit kommersialiserad och professionaliserad kan detta med fördel även appliceras 

på idrottsföreningar (Coakley, 2014). På grund av den avsaknad av forskning gentemot im-

plementering av styrdokument inom idrotten blir det relevant att använda forskning från när-

liggande fält, såsom skola och näringsliv, då studien berör SDF:en. De arbetar likt ett företag 

och fungerar som en stödfunktion för alla idrottsföreningar. 

Fahlström, Glemne och Linnér (2016) lyfter fram vikten av en röd tråd inom föreningar, där 

SUP:en kan inkluderas. De tre forskarna menar att det tycks vara väsentligt för en god id-

rottslig utvecklingsmiljö att det finns en genomtänkt progression, en röd tråd och en struktu-

rerad verksamhet. Vidare poängterar de vikten av att verksamheten är bra organiserad med ett 

tydligt arbetssätt där det är lätt att uppfatta förutsättningarna. De menar att satsning på ung-

domars utbildning är avgörande för den strukturerade verksamhetens styrning och deras vilja 

att arbeta med det. Författarna tar även fokus på långsiktig utveckling, en miljö där det är 

högt i tak men där det inte inom föreningen ges utrymme för att köra ”egna race”. Det ska 

även finnas en ”positiv tröghet” där kontinuitet, att stå fast vid riktlinjer och det som överens-

kommits även om de skulle få motgångar på kort sikt. 

Många specialidrottsförbund (SF), däribland SvFF, använder sig av ”talangtrappor” som be-

skriver vad, när och hur mycket de ska träna samt en progression från olika åldrar. Modellen 

SvFF använder sig av är inspirerad av modellen Long-Term Athlete Development (LTAD) 

som Balyi (2001) introducerat. Modellen är idag utgångspunkt för många länders arbete med 

talangutveckling och talangprogram. Fahlström (2011) gjorde en undersökning på SF:ens syn 

på talangutveckling och talangtrappor som exempelvis LTAD. I studien framkom att förbun-

dens syn på talang var att varje talang är unik. Vidare ställer sig Fahlström (2011) frågande att 
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om varje talang är unik, varför skapas då generella talangmodeller för att få fram unika ta-

langer?

En tydlig struktur och en röd tråd inom organisationen nämns även i modellen Talent deve-

lopment environment (TDE) där de menar att långsiktiga mål och metoder, samstämmighet 

vid kommunikation och stöd, prioritering av utveckling framför tidiga resultat och individan-

passad och fortsatt långsiktig utveckling ska prägla verksamheten (Brusvik, et al., 2011). 

Inom alla organisationer finns det regler och inriktningar över hur de ska agera i olika situa-

tioner. Ett av de vanligaste områdena som diskuteras är ledning och styrning. Med ledning 

avser hur organisationen kan få sina medlemmar att göra arbetet medan styrning avser de 

verktyg som medlemmarna får erhålla för att utföra uppgifterna. Desto större en organisation 

är, desto fler personer är involverade vilket utgör en större utmaning för styrningen (Forsell & 

Westerberg, 2007). Styrnings- och kontrollteorier utgår även ifrån att människor har olika 

skäl att delta i organisationer, vilket medför att organisationen ställs inför problem och utma-

ningar där personer har divergerande intressen men att det inte får gå ut över organisationens 

strategier och syften. Detta gör det rationellt för chefer och överordnade att tillämpa styrning 

och kontroll eftersom organisationer består av medlemmar med olika intressen (Hatch, 2002). 

Detta är även något som Watt (2003) diskuterar. Han menar att alla organisationer behöver en 

strategisk plan för att styra och reglera verksamheten men också för att kunna utveckla orga-

nisationen och dess medlemmar. De punkter han nämner som viktiga är att etablera klara och 

organisatoriska mål, utveckla en “taktik” och kommunicera ut den till berörda parter, förbe-

reda lämplig dokumentation och etablera ett system för regelbunden återkoppling angående 

implementeringen av den fastställda planen. 

SvFF:s rekommendation i SUP:en är att använda ”guided discovery” som metod för lärande. 

Enligt Martens (2012) utgår ”guided discovery” ifrån att det bästa lärandet sker när spelaren 

inte blir instruerad eller informerad hur utförandet ska gå till, utan med hjälp av frågetekniker 

ska spelaren själv lösa situationen genom guidning i önskad riktning. Martens (2012) menar 

också att matchlik träning kommer få spelaren förstå vad den ska göra, inte genom att träna-

ren ger ut färdiga lösningar till spelaren utan att den lär sig korrekt genom att få uppleva det. 

Jonker (2011) menar även på att de aktiva som är reflekterande och analyserande över sin 
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egen prestation och utveckling löper större chans till att bli framgångsrika. En tränare som 

kan stimulera de aktiva till att ta eget ansvar ses som en nyckel till en god talangutveckling.

 

Huruvida ”guided discovery” eller ”discovery learning” är en bra metod för att lära ut är 

många forskare oense om. Till skillnad från Martens (2012) bild av metodiken är Kirschner, 

Sweller och Clark (2006) av en annan uppfattning. De menar att du måste vara expert på tek-

niken ”discovery learning” annars riskerar den bli mindre effektiv än full vägledning. Vidare 

menar de att många utbildare blandar ihop ”konstruktivism”, som är en teori om hur männi-

skan lär sig och ser världen, med uppfattningen att det är hur man lär ut. Efter deras forsk-

ningsresultat föreslår de att lärare bör ge eleverna tydliga instruktioner snarare än guidning i 

ett försök att få de att upptäcka kunskapen själv.

För att SUP:en ska få genomslag och bli en naturlig del i svensk fotboll krävs att den imple-

menteras. Wirén Åkesson (2014) har undersökt hur RF:s idédokument Idrotten vill har im-

plementerats och även hur formulering, transformering och realisering av dokumentet sett ut. 

I de olika policydokument som SDF har formulerat återfinns 34-76% av innehållet som berör 

barnidrott i Idrotten vill, vilket betyder att det mellan RF och SF-nivå finns ett värderingstapp 

på 24-66%. Vidare menar han att när granskning av idrottsrörelsen sker studeras den i sin 

helhet, men består av många självständiga beståndsdelar. På förenings- och medlemsnivå va-

rierar  omfattningen av  genomslaget  av  idédokumentet  beroende på  SF:s  särart,  regionala 

skillnader och framförallt föreningarnas interna kultur.

Det som är av vikt när en organisation ska implementera ett styrdokument eller liknande i 

verksamheten, menar Acosta Hernandez (2002) är att det finns en tydlig plan bland de som 

ska utföra implementeringen för hur och när saker ska utföras, samt att ledningen har stort 

ansvar för att utvärdera och följa upp att planen för implementeringen följs. Ett problem som 

kan dyka upp i implementeringen är det motstånd som kan förekomma när organisationer 

högre upp i kedjan, eller utifrån, vill förändra sättet som organisationen arbetar på. Holter 

(1970) menar att det kan te sig i form av ett undvikande beteende mot informationen för att 

undvika konflikt och att ledarna inte tar till sig informationen utan fortsätter med sitt egna sätt 

att bedriva arbetet på. För att undvika detta krävs det en ledning som ser till att verksamheten 

följer målen och ser till att alla jobbar för att åstadkomma önskvärd förändring i mål med 
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styrdokumentet. Vidare menar Holter (1970) att försvar är en process som fungerar för att 

skydda organisationens stabilitet. 

En annan påverkande faktor för fungerande implementering förklarar Lundin (2007) är sam-

arbetet. Tidigare inom forskningsområdet har det funnits en tvådelad uppfattning kring sam-

arbetets effekt då det inte går att säkerhetsställa att det påverkar resultatet varken positivt eller 

negativt. De fundamentala förutsättningarna för att ett samarbete ska fungera är att den poten-

tiella samarbetspartnern ska ha resurser att tillgå, men även en vilja att dela med sig av dessa. 

Samtidigt krävs det att samarbetet ska gynna båda parter och att de ska ha en liknande agenda 

för att implementeringen ska bli framgångsrik. 

För att implementering ska kunna ske finns det ett antal faktorer eller uppfyllda förutsättning-

ar som måste förekomma. Sannerstedts (2001) modell om implementeringproblematiken be-

skrivs ur tillämparnas perspektiv. De tre faktorerna är förstå beslutet, kunna genomföra beslu-

tet och vilja genomföra beslutet. 

Den första faktorn berör att tillämparen ska kunna förstå beslutet. Oftast när en implemente-

ring inte har gått att genomföra är det på grund av att beslutet och målen är otydliga. Vidare 

krävs det att tillämparen ska kunna genomföra beslutet och har verktyg att arbeta med. Dessa 

verktyg kan skilja sig från personella och finansiella resurser. Den sista faktorn handlar om 

att tillämparen ska vilja genomföra beslutet. För att en lyckad implementering ska ske krävs 

det att beslutet är väl förankrat hos tillämparen. Detta ska motsvaras med SMART-modellen 

som berör målformulering där det tredje och fjärde steget innebär att målet ska vara accepte-

rat och realistiskt (Forslund, 2014). 

I studiens kontext innebär det att tränare på gräsrotsnivå kan förstå syftet och målet med 

SUP:en. Att gräsrotstränare har tillgång till verktyg i form av tid, kompetens och resurser och 

till sist att det ska finnas ett intresse och en vilja hos gräsrotstränare att följa SUP:en. 

Alter (1980) har formulerat fyra stycken tillvägagångssätt för hur en organisation bör agera 

vid implementering av ett beslutstödjande system. Dessa fyra faktorer är:
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• Dela upp projektet i mindre delar
• Välj en enkel lösning
• Utveckla en tillfredsställande grund
• Möt användares behov och institutionalisera systemet 

 
Varje kategori innehåller sedan ett antal faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid ett im-

plementeringsarbete. 

 
När det kommer till att utveckla en tillfredsställande grund resonerar Alter (1980) att det är 

viktigt att skapa ett deltagande och ett personligt engagemang hos användarna. Det gäller att 

visa på varför det nya systemet är att föredra samt vilka typ av fördelar detta kan ge för an-

vändarna. Forslund (2014) för ett liknande resonemang där han framhäver vikten av en tyd-

lighet varför en organisation väljer att göra en förändring. Vidare framhäver Alter (1980) att 

organisationen bör tillhandahålla användarna utbildning om det nya beslutstödjande systemet. 

Ett vanligt problem vid implementeringen och utbildningen av ett nytt system är att ledningen 

inte kan se vilken typ av stöd användarna behöver. Vid ett nytt beslutstödjande system där 

användarna inte har varit delaktiga i processen krävs således ett noga förberett utbildningssy-

stem. När systemet riktar in sig på att användas på frivillig eller individuell basis bör inrikt-

ningen vara på att exponera hur systemet kan komma att lösa problem som kan uppstå för 

användaren, snarare än att visa systemets funktioner och egenskaper. 

För att motivera sina användare att använda det nya beslutstödjandesystemet är det viktigt 

med en balans mellan obligatoriskt och frivilligt användande. Vid för mycket påtryckningar 

om obligatoriskt användande kan det skapa motstånd hos användarna men samtidigt kan på-

tryckningar om frivilligt användande göra att användarna fortsätter att arbeta som de tidigare 

har gjort. Därför blir det av yttersta vikt för organisationen att framhäva fördelarna med ar-

betssättet för användarna genom att sälja in det (Alter, 1980).  
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4. Teoretiskt perspektiv 
Inom detta kapitel redogörs för studiens teoretiska perspektiv som kommer grunda sig i ram-

faktorteorin. Det teoretiska perspektivet kommer sedan användas som utgångspunkt genom 

hela studien.  

 

4.1 Ramfaktorteorin 
Ett synsätt för att förstå hur lärare planerar och utformar undervisningen är att komma till in-

sikt om att undervisningen sker ”inom bestämda och konkreta ramar” (Pettersen, 2011). 

Ramfaktorteorin diskuterades och presenterades år 1967 i Urban Dahlöfs arbete Skoldifferen-

tieringen och dess undervisningsförlopp (Lundblad, et al., 1999). Ramfaktorteorin bidrog till 

att öppna upp den svenska pedagogiken mot den samhällsvetenskapliga forskningen som hit-

tills mest hade hämtat inspiration från den amerikanska beteendevetenskapsforskningen.  

Således finns det flera olika faktorer att ta hänsyn till vid ett undervisningstillfälle. Ramfak-

torteorin användes i början till att förklara sambandet mellan resultatet och de ramar som un-

dervisningen gav. Pettersen (2011) beskriver att ramfaktorerna kan delas upp i två separata 

faktorer, de inre och yttre faktorerna. Med de inre ramarna förklarar Pettersen de förhållan-

den som ligger inom aktörernas kontroll, medan de yttre ramarna berör det som ligger utan-

för aktörernas kontroll. Dessa situationer eller ramfaktorer måste läraren ha i åtanke vid pla-

nering och utformning av undervisningen. Inom skolan och idrotten kan exempelvis de inre 

ramarna beröra aktörernas intressen, attityder och värderingar medan de yttre ramarna in-

kluderar styrning och regler som inte går att påverka. Ett vanligt sätt att kategorisera ramfak-

torerna enligt Pettersen (2011) är: 

Personramar: De egenskaper, kompetenser och kunskaper hos de som deltar i undervisning-

en. 

Organisatoriska ramar: Sammansättningen av gruppkonstellationer och organiseringen av 

arbetslag. 

Tidsramar: Hur undervisningstillfällena fördelas mellan olika teman, ämnen och utbildning.  
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Fysiska ramar: Den fysiska och materiella miljön för undervisningen, tillgång till lokal och 

material. 

Ekonomiska resurser: Hur de ekonomiska resurserna fördelas mellan de olika områdena. 

Ekonomin påverkar i hög grad de andra ramfaktorerna.  

 

Figur 1. En enkel form av ramfaktorteori (Lundblad, et al., 1999).  

Modellen påvisar ett antal olika faktorer som politiska och administrativa beslut gällande reg-

ler som berör de olika ramarna. Det kan handla om tidsplaner som berör tidsramarna, arbets-

strategier som berör de organisatoriska ramarna, kompetens och utbildningsnivå. Alla dessa 

faktorer kommer ha en påverkan på det slutgiltiga resultatet. För att tydliggöra ramfaktorteo-

rin ämnar den undersöka hur politiska beslut påverkar utbildning och undervisning. Ramarna 

kommer att forma undervisningsprocessen, vid exempelvis ekonomiska nedskärningar blir 

det en kedjeeffekt som kan komma att påverka de andra ramarna negativt. Undervisningspro-

cessen måste således ha som utgångspunkt i de yttre ramarna som finns, det vill säga det som 

läraren inte kan kontrollera (Pettersen, 2011). 
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5. Metod 
Inom detta kapitel kommer de metodologiska valen som tillämpats att presenteras. Det kom-

mer även presenteras de källkritiska ställningstaganden och de etiska överväganden studien 

använder sig av. Avslutningsvis kommer det föras ett resonemang kring metodvalet. 

 

5.1 Datainsamlingsteknik 
Vid utformandet av en studie finns det framförallt två forskningsmetoder att ta ställning till, 

kvalitativ och kvantitativ (Bryman, 2008). Kvalitativa studier, till skillnad från kvantitativa 

studier, ämnar studera en mindre grupp personer. Denna studie syftar till att samla in data 

som består av respondenternas berättelser, åsikter och erfarenheter och kommer därför formu-

leras enligt en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskningsmetod definieras av sin höga 

grad av flexibilitet och den försöker skapa en djupare förståelse i det som avses att undersö-

kas. För att besvara studiens syfte och frågeställning behövs djupet i respondenternas berät-

telser vilket gör den kvalitativa forskningsmetoden bättre anpassad för studien.  

De mest frekvent använda metoderna inom kvalitativ forskning är informations- och respon-

dentintervju (Hassmén & Hassmén, 2008). Fokus kommer ligga på att ta fasta på responden-

ternas berättelser och upplevelser. Det finns tre olika intervjuformer att arbeta utefter, ostruk-

turerade, strukturerade och semistrukturerade.  

Bryman (2008) beskriver den semistrukturerade intervjun definieras av sin höga flexibilitet 

och ska inte gå att besvara med ett ja eller nej, utan ska leda till detaljerade och utförliga svar. 

Det blir ett jämnt tempo och gör att intervjun upplevs seriös och professionell. Det finns dock 

en risk att utifrån svaren som ges tar intervjun fel riktning. Då studien ämnar till att gå på 

djupet med problemet ses den semistrukturerade intervjuformen med följdfrågor som mest 

lämplig. Eftersom kvalitativa intervjumetoder inte kräver objektivitet tillåts intervjuledarna 

att vara aktivt deltagande i intervjun och ställa följdfrågor, istället för att de bara förhåller sig 

till ledning och kontrollering (Bryman, 2008).  

På grund av den geografiska spridningen på respondenterna kommer författarna att tillämpa 

telefonintervjuer. Bryman (2008) menar att det måste tas hänsyn till att författarna inte kan se 
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och tolka respondenternas kroppsspråk. Detta kommer författarna att ta hänsyn till genom att 

tillämpa hög objektivitet för att inte betona hur respondenterna svarar.  

För att strukturera upp intervjun kommer författarna att förhålla sig till en intervjuguide (se 

bilaga 1 och 2). En intervjuguide är att föredra då författarna kan ställa upp frågorna efter 

ramfaktorteorins ramar. Bryman (2008) understryker att en intervjuguide är ett bra verktyg 

inom uppsatser för att kunna hålla intervjun inom ramen för syftet och frågeställningarna. Vid 

utformningen av en intervjuguide bör det även tas i beaktning att inte ställa ledande frågor 

samt intervjufrågorna är allt för specifika. Inför datainsamlingen är två stycken intervjuguider 

utformade, en för förbundsrepresentanterna och en för tränarna. Anledningen till detta är att 

respondenternas situationer ser olika ut och har olika betydelse för studiens utgång. Intervju-

guiden är utformad utefter det teoretiska perspektivet studien utgår från. Ovannämnda re-

kommendationer har anammats vid utformandet av studiens intervjuguider (se bilaga 1 och 

2).                                                 

5.2 Bearbetning och analys av data 
Bryman (2008) betonar att inspelning och transkribering är gynnsamt vid användning av kva-

litativa intervjuer, detta för att få med alla aspekter och berättelser vid intervjun. Vikten läggs 

vid vad personen berättar snarare är hur den berättar det. Detta medför att det transkriberade 

materialet blir ett viktigt verktyg vid analys och diskussion. Transkriberingen kommer sedan 

skrivas ut och bearbetas genom att markera olika svar i olika färger utefter det teoretiska per-

spektivet, utifrån detta ges möjlighet för en tydlig överblick och tematisering som underlättar 

vid analysen. Tematiseringen grundar sig i de frågeställningar intervjuguiden använder sig av, 

som är uppbyggd utefter de teoretiska ramarna. Sedermera kommer tematiseringen närma sig 

studiens frågeställningar för att kunna besvara studiens syfte.   
  

Genom att tillämpa en innehållsanalys kommer en objektiv, kvalitativ och systematisk be-

dömning av innehållet (Bryman, 2008) bli primär. Insamlad data kommer sedan ställas 

gentemot den teori studien använder sig av och därefter dra paralleller till tidigare forskning. 

Detta angreppssätt underlättar för att få en ökad överblick och gör att relevant fakta utifrån 

studiens syfte hamnar i fokus. 
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5.3 Källor 
Det är viktigt att tidigt i processen sätta sig in i studiens huvudämne för att utveckla goda 

kunskaper inom området. Det är även viktigt att använda sig av flera olika källor för att stärka 

trovärdigheten samt att källorna kan komplettera varandra (Gratton & Jones, 2010). I arbetet 

för att ta fram litteratur, och andra källor som är relevanta för studiens syfte, har databaser på 

internet (främst One search och Google Scholar) använts. Relevanta sökord som fokuserats 

på: implementation, organisation, organizational structure, Swedish football model, player 

development, strategies, evaluation, policy, talent development och management. Idrottsve-

tenskapliga avhandlingar och övriga avhandlingar som är relevanta för ämnet har med fördel 

använts. Utöver detta utgör respondenternas svar i form av insamlad data en stor del av studi-

ens källor.

5.4 Urval  
Källorna är baserade på urvalet av respondenter som enligt Bryman (2008) bottnar i ett antal 

faktorer som tvingats fram i samband med datainsamlingen. Urvalet är baserat på personer, 

och SDF, som anses lämpliga att få ut bästa möjliga information av och som skiljer sig åt i 

form av storlek och resurser. Det anses orimligt att undersöka en hel population och därför 

har ett urval gjorts (Gratton & Jones, 2010).

 

Urvalsmetoden studien använder sig av är ändamålsenligt urval. Respondenterna har således 

valts ut baserat på deras relevans för studiens syfte och med hänsyn till grad av resurser. 

Denna urvalsmetod är inte baserad på sannolikhet i samma utsträckning som andra urvalsme-

toder, vilket stämmer väl överens med studiens syfte. SDF:en är utvalda med fokus på storlek 

och resurser då detta påverkar implementeringsförmågan. Bakgrunden till detta är den studie 

av Söderström, Ferry och Karp (2016) som påvisade att SDF:ens storlek och resurser påver-

kade implementeringsarbetet av SUP:en i distriktet. Med denna kännedom är ett större SDF 

med mer resurser, ett mindre SDF med färre resurser samt ett SDF som idag valt att fokusera 

sitt arbete på implementering och utvärdering av SUP:en utvalt. Genom detta tillvägagångs-

sätt nås det önskade djupet och den spridning av redogörelser som studien kräver.  

Kriterierna för att klassificeras som gräsrotsförening är gjord utifrån två aspekter. Att före-

ningarna ska ha en ungdomsverksamhet med minst fyra lag och ej bedriva akademiverksam-

het med certifiering. Certifiering innebär att klubbens arbete med spelarutveckling i åldern 8–
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19 år  kvalitetssäkras under utvärdering av Svensk Elitfotboll  (SEF) (SEF, 2018).  Studien 

bygger på ett ändamålsenligt urval gällande distrikten, däremot kommer kriterierna gällande 

vad  som  betecknas  som  en  gräsrotsförening  innebära  att  ett  obundet  slumpmässigturval 

kommer tillämpas utifrån de föreningar som är relevanta för studien. Fördelen med detta är 

att systematiska fel elimineras då alla föreningar som faller inom ramen för kriterierna har 

lika stor chans att bli valda. Utöver detta ökar möjligheten att göra tillförlitliga slutsatser då 

det inte leder till förvrängda resultat (Bryman, 2008).

Eftersom SDF A är det SDF som har en tydlig strategi för implementeringsarbetet valdes fyra 

gräsrotstränare i det distriktet. Då SDF C enbart har 35 föreningar togs beslutet att undersöka 

två föreningar. I relation till antal föreningar inom SDF:et anses detta ge en bild över SDF C:s 

implementeringsarbete. Då SDF B är till antalet föreningar likt SDF A men saknar en uttalad 

strategi valdes tre föreningar ut. 

5.5 Respondenter 
Respondenterna i vår studie har kommit från åtta svenska fotbollsföreningar samt en repre-

sentant för samtliga föreningars respektive SDF, dvs. tre stycken. Elva är män och en är kvin-

na.

 
• SDF A- Det SDF som i studien arbetar med en uttalad strategi angående SUP:en. 330 

föreningar, 220 med barn- och ungdomsverksamhet.
• SDF B- Det största SDF:et i studien. 330 föreningar, 175 med barn- och ungdoms-

verksamhet. 
• SDF C- Det minsta SDF:et i studien. 35 föreningar. 

• Förbundsrepresentant, SDF A. Man, 33 år. 
• Tränare A1. Man, 42 år. P11-tränare fotbollsförening inom SDF A. 
• Tränare A2. Man, 44 år. P14-tränare fotbollsförening inom SDF A
• Tränare A3. Man, 40 år. P13-tränare fotbollsförening inom SDF A.
• Tränare A4. Man, 35 år. P09-tränare fotbollsförening inom SDF A. 
• Förbundsrepresentant, SDF B. Man, 62 år. 
• Tränare B1. Man, 41 år. F13-tränare fotbollsförening inom SDF B. 
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• Tränare B2. Kvinna, 27 år. F15-tränare fotbollsförening inom SDF B. 
• Tränare B3. Man, 44 år. P16 tränare fotbollsförening inom SDF B. 
• Förbundsrepresentant, SDF C. Man, 58 år.
• Tränare C1. Man, 43 år. P13-tränare fotbollsförening inom SDF C. 
• Tränare C2. Man, 39 år. P13-tränare fotbollsförening inom SDF C. 

5.6 Källkritik 
Det finns idag ett överflöd av information vilket gör det svårare att bedöma vad som är  
sanningsenligt eller inte. Att kritiskt kunna granska källorna är av högsta vikt för att kunna 

visa på kvaliteten i studien. Genom att ta hänsyn till ett flertal faktorer går det att försäkra sig 

om att källorna som använt är tillförlitliga och lämpliga för akademiskt skrivande. Thurén 

(2003) menar på att det finns fyra kriterier som avgör källans relevans. Äkthet, tid, beroende 

och tendens. Nedan behandlas dessa och hur de framskrider i studien.

 

Äkthet är vad som kan anses som trovärdigt. Tillförlitligheten av källan måste vara hög. Den 

använda litteraturen är noga övervägd utifrån vem som är författaren samt var det har publi-

cerats och i vilket syfte. Hos respondenterna som valt utifrån ett ändamålsenligt urval anses 

sanningshalten vara tillräckligt god. Detta grundar sig i konfidentialitetskravet som respon-

denterna accepterat i samband med intervjuerna.

 
Tid menas med när källan publicerades och om den anses aktuell.  Finns det  mer aktuell 

forskning inom samma ämnesområden ska denna tas i beaktning. Genom att använda aktuell 

litteratur har detta tagits i beaktning.

 

Beroende avser om källan bygger på andra resonemang eller annan forskning och inte är fri-

stående. Detta har tagits hänsyn till då studien enbart bygger på förstahandskällor för att mi-

nimera riskerna för tolkningsfel och för att stärka trovärdigheten. Beroendefaktorn berör även 

att människor inte uppfattar situationer likadant. Författarna har tagit i beaktning att svaren 

kan färgas av det emotionella band som respondenterna har till sin organisation eller före-

ning. Däremot är respondenterna informerade om studiens syfte vilket kan bidra till en mer 

objektiv syn. 
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Tendens innebär att källan är opartisk i förhållande till den forskning som finns inom områ-

det. Som tidigare beskrivet finns det uppenbara risker med att samla in data med hjälp av kva-

litativa intervjuer där det inte alltid överensstämmer med verkligheten. Genom att ställa detta 

i relation med tidigare forskning inom ämnet anses relevansen vara ändamålsenlig.

5.7 Forskningsetiska överväganden 
Det har dels tagit hänsyn till de fyra etiska förhållningssätten frivillighet, integritet, konfiden-

tialitet och anonymitet och respekterat det för samtliga som har delgivit information till studi-

en (Bryman,  2008).  Genom att  även ta  hänsyn till  de fyra  kriterier  som Vetenskapsrådet 

(2002) har på forskning har pålitligheten gällande de etiska övervägandena ökat. Nedan be-

skrivs vad dessa innebär samt hur studien förhåller sig till dessa. 

Informationskravet innebär att personer som har delgivit information som används i studien 

är medvetna om studiens syfte. Detta sker i form av ett informationsbrev där studiens syfte 

presenteras. 

Samtyckeskravet menas med att deltagandet sker på fri vilja och respondenten kan när som 

helst avbryta intervjun, detta har respekterats i samband med intervjuerna. Detta blir ett sätt 

att säkerställa respondentens samtycke. 

Konfidentialitetskravet menas med att respondenterna har rätt att vara anonyma när det skrivs 

fram i studien vilket tagits hänsyn till genom att inte skriva fram något som kan koppla per-

sonerna till uttalandena. I samspråk med handledare har det diskuterats eventuell känslig in-

formation i samband med intervjuerna och hur detta ska hanteras (Vetenskapsrådet, 2002).

Avslutningsvis handlar nyttjandekravet om att informationen används på ett ändamålsenligt 

sätt, i detta fall för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor.

5.8 Metoddiskussion  
Vid analys av de metodologiska val studien använder sig av anses de semistrukturerade kvali-

tativa intervjuerna som tillämpats vara lämpliga, då det gav djup i svaren för att kunna besva-

ra studiens syfte och frågeställningar. Den ostrukturerade intervjun innehåller på förhand inga 
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utformade frågor. På sådant sätt kan det bli intressanta och avslappnade intervjuer men riske-

rar att magkänslan styr för mycket och relevanta frågor kan komma att falla bort. Den struk-

turerade intervjun har på förhand en tydlig struktur och alla frågor är förutbestämda. Detta 

medför att intervjuaren har en hög träffsäkerhet och riskerar inte att glömma bort några frågor 

däremot finns det inte utrymme för följdfrågor och metoden kan uppfatta som opersonlig 

(Bryman, 2008).  

Studien hade med fördel kunnat kompletteras med observationer för att urskilja hur tränarna 

arbetar med SUP:en i en praktisk miljö och för en ännu bredare och mer omfattande bild hade 

fler respondenter behövts intervjuats. Tidsperspektivet och bekvämligheten gjorde däremot 

att författarna gjorde bedömningen att den insamlade empirin var tillräcklig för att besvara 

studiens syfte och frågeställning.  

Vidare kan författarnas kunskaps- och erfarenhetsbegränsning tas i beaktning vid utvärde-

ringen av intervjuerna. Metodvalet var korrekt sett ur studiens syfte men en ökad kunskap 

inom intervjuprocessen hade kunnat bidra till ett mer betydande resultat. Däremot påvisar 

studien hur relationen mellan SvFF, SDF:en, gräsrotsföreningarna och dess tränare ser ut och 

hur deras strategier och arbetssätt påverkar varandra.  
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6. Resultat 
I detta kapitel kommer de svar och redogörelser att presenteras som framkommit från de kva-

litativa intervjuerna. Kapitlet kommer vara uppdelat efter distrikt med förbundsrepresentan-

ternas och tränarnas redogörelser. Svaren och redogörelserna kommer sedan att användas 

för att besvara studiens syfte och frågeställningar med hjälp av ramfaktorteorin och den tidi-

gare forskningen. 

 

Distrikt A  

6.1 Förbundsrepresentantens redogörelse från SDF A 
Förbundsrepresentanten  för SDF A är en man som är 33 år gammal och har arbetat på speci1 -

aldistriktsförbundet sedan 2011. Han har tidigare varit verksam som kursinstruktör och di-

striktsförbundskapten innan denna sökte och fick sin nuvarande tjänst. Han har genomfört 

UEFA A och flera andra stegutbildningar i Spanien och England, samt över 30 andra fotbolls-

utbildningar och kurser från privata aktörer. Utöver detta har representanten även gått en 

tvåårig tränarutbildning på GIH samt ett år på Göteborg Universitet i tränarskap med inrikt-

ning mot fotboll.  

Han är ansvarig för tränarutbildningarna som sker runt om i SDF:et, budgeteringen och att 

skapa en verksamhetsplan för utbildningarna samt fungera som gruppchef för instruktörerna. 

Vidare berättar representanten att hans arbetsbeskrivning har ändrats genom åren i takt med 

att hans meriter och erfarenheter har förändrats och förändrade riktlinjer har också påverkat 

arbetsbeskrivningen. Tidigare hade han administrativa uppgifter men som nu är delegerade 

till en annan kollega, vilket medför att han numera enbart jobbar med utvecklingsfrågor.  

I SDF A har de nio stycken heltidsanställda personer på sitt kansli samt personer som arbetar 

med olika projekt och sitter i olika kommittéer. Utöver detta har distriktsförbundet även an-

ställt 15 stycken fotbollsutvecklare. Dessa fotbollsutvecklare är arvoderade utefter sitt upp-

drag och ska ha tät och kontinuerlig kontakt med sina föreningar för att utveckla dessa efter 
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föreningens behov. Vidare berättar respondenten att fotbollsutvecklarna även ska arbeta upp-

sökande där det är på deras ansvar att ta kontakt och bibehålla den med föreningarna.  

Den viktigaste insatsen som SDF:et gör för fotbollen är att det handlar om att skapa bra mil-

jöer för barn och ungdomar där de kan känna sig trygga och där glädje är i fokus. Vidare be-

rättar han  att det ligger på hans ansvar att erbjuda bra spelar- och ledarutbildningar. 2

Vid introduktionen av SUP:en år 2013 berättar han att SDF A skickade fyra eller fem perso-

ner som skulle ta del av när materialet presenterades från SvFF. Dessa personer tog sedan till 

sig SUP:en och återvände till sitt SDF med sina egna idéer och tankar och presenterade det 

för de berörda kommittéerna. Därefter tog de beslut om hur de skulle använda sig av materia-

let för att sedan anordna en introduktionsträff, dels med personer från SDF:et men även före-

ningsrepresentanter. Det tog däremot närmare ett år innan implementeringsarbetet kom igång 

på allvar.  

En del av den nya strategin för implementeringen av SUP:en var genom ett samarbete mellan 

SDF och SISU. Detta gjordes i form utav föreningsbesök där både styrelse och tränare träffa-

des och informerades. SDF:et presenterade SUP:en och efter 1,5 timme delades gruppen upp,  

SDF:et tog med sig tränarna ut på träningsplan för att praktiskt visa hur de kan arbeta utefter 

SUP:en medan SISU-konsulenterna hade en mer teoretisk genomgång med styrelsen för att 

skapa en röd tråd i föreningen. Detta startade år 2014 och under det året gjorde distriktsför-

bundet 60 sådana föreningsbesök, under år 2015 var siffran tio och under 2016 gjorde de fem 

eller sex besök uppger han.    

År 2015 ville de sedan ha en stegring på sitt nuvarande arbete och introducerade då lagbesök 

för de föreningar som tidigare hade haft föreningsbesök. Lagbesöken innebar att en ambassa-

dör för SUP:en besökte föreningarna för att bedriva en praktisk informationsträff med 

SUP:en i fokus.  
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SDF A har enligt respondenten sedan tidigare haft en strategi och plan till hur de vill arbeta 

med att implementera SUP:en i föreningarna, men förklarar att de från och med i år har en ny 

strategi att arbeta utefter. Den nuvarande utgår ifrån att de har anställt fotbollsutvecklare som 

arbetar utefter ett flertal olika arbetsuppgifter där en av dessa är implementeringen av 

SUP:en. Om föreningarna väljer att använda sig av en fotbollsutvecklare ställs vissa motkrav 

på föreningarna som gör att SDF A kan kvalitetssäkra denna funktion. Fotbollsutvecklarna 

ska arbeta med minst tre föreningar var med kontinuerliga träffar där föreningarna skapar 

förutsättningar för att fotbollsutvecklarna ska kunna bedriva sitt arbete . Fotbollsutvecklarnas 3

arbetsuppgifter är att hålla i teoretiska och praktiska utbildningar inom SUP:en, Fotbollens 

spela, lek och lär, utbilda tränare i tränarutbildning C samt informera föreningarna om de nya 

spelformerna.  

Detta vill SDF A ska medföra att det ska vara lättare att nå ut med sitt och SvFF:s budskap att 

utbilda fler spelare, ledare och föräldrar i hopp om att skapa fler och bättre utvecklingsmiljöer 

för att få fler att spela längre. Då fotbollsutvecklarna arbetar i SDF A:s regi men utanför or-

ganisationen kommer arbetsfördelningen i sig inte påverka SDF:et. Parallellt med detta gör 

fortfarande SDF:et lagbesök som en del av deras tidigare strategi där SUP:en är i fokus. Fot-

bollsutvecklarnas arbete ska ske i samarbete med föreningens SISU-konsulent där denna ska 

ansvara för föreningens organisationsutveckling och fotbollsutvecklaren för frågor kring fot-

bollsutveckling. Fotbollsutvecklarnas arbete finansieras genom Idrottslyftet.  

Respondenten berättar att det hittills varit upp till SDF:en hur de vill arbeta med SUP:en men 

från och med 2019 kommer SvFF ta fram material och en strategi för hur distriktsförbunden 

ska arbeta med utbildning av SUP:en. Detta material kommer bestå utav Powerpoints men 

också handledning för hur en sådan utbildning kan hållas i föreningarna.  

SDF A utvärderar sitt arbete i slutet av varje år. Utvärderingen delas upp i flera olika katego-

rier, dels tar de in tankar och resonemang från fotbollsutvecklarna och instruktörerna. Utvär-

deringen görs på allt arbete som distriktet har bedrivit, SUP:en inkluderad, som görs via 

Google-dokument och över telefon. De har även en utvärdering med föreningarna, den har de 
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däremot varit sämre på. Under åren 2014 och 2015 fungerade utvärderingarna med förening-

arna bättre men i och med fotbollsutvecklarnas inträde är förhoppningen att utvärderingen 

kommer att bli bättre och mer kontinuerlig. De tidigare utvärderingarna har visat att det van-

ligtvis skiljer sig på detaljnivå från varje förening men generellt sett är föreningarna nöjda. 

Avslutningsvis anser han att arbetet med implementeringen av SUP:en fungerar bra. Han me-

nar på att de idag har flera olika arbetsområden och således det blir en prioriteringsfråga över 

vad som är viktigast. Utifrån det perspektivet tycker han att det fungerar väldigt bra. Han för-

klarar också att det handlar om en balans hur mycket information och material de kan trycka 

ut till föreningarna och dess ledare då ledarna har begränsat med tid .  4

“Det är klart att i en drömvärld skulle jag önska man gjorde detta varje kväll el-

ler varje vecka, men nånstans kommer vi tillbaka till verkligheten. Att vara före-

ningsledare är, man har bara ett visst antal timmar,”   

      

  Förbundsrepresentant SDF A, 2018-04-18 

6.2 Tränarnas redogörelse från distrikt A 

6.2.1 Bakgrund 

I distrikt A har fyra tränare intervjuats. Tränare A1   är en man som har varit tränare sedan 5

hans äldsta son började spela fotboll för tio år sedan och han tränar numera sin yngre sons 

elvaårslag. Han har gått förbundets gamla tränarutbildning Bas 2. Tränare A2  är en man på 6

44 år som har varit tränare i 14 år och började som assisterande tränare i ett seniorlag för her-

rar. Hans nuvarande tränarsyssla började när hans son började spela fotboll. Hans lag består 

numera av 14-åriga killar. Tränare A2 har gått gamla Steg 2-utbildningen. Tränare A3  är en 7

man på 40 år som tränar sin sons 13-årslag och har gjort sedan hans son började spela fotboll. 

 Förbundsrepresentant SDF A, Telefonintervju, 2018-04-184
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 Tränare A3, Telefonintervju, 2018-04-267

!29



Han har gått utbildningen Avspark. Tränare A4  är en man på 35 år som tränar nioåringar där 8

hans son spelar. Utöver att vara tränare för sin son är han även seniortränare för herrlaget och 

barn- och ungdomsansvarig i föreningen och driver sociala projekt i föreningens regi. Tränare 

A4 har gått tränarutbildning C och B-ungdom och har påbörjat utbildning för UEFA B. Samt-

liga fyra tränare har en bakgrund som spelare själva på olika nivåer. 

6.2.2 Tränarnas uppgift och förhållningssätt 

De fyra tränarna lyfter upp liknande teman i vad de anser vara deras uppgift som tränare. Att 

det ska vara roligt, att få så många som möjligt att hålla på så länge som möjligt, skapa ett 

fotbollsintresse, att trivas och må bra i gruppen samt utvecklas utefter barnens egna förutsätt-

ningar är något som framhävs från tränarna. Vidare anser tränare A2 att hjälpa barnen att lära 

sig ta hänsyn till varandra och arbeta i grupp är hans uppgift. Han menar också att hans upp-

gift som tränare förändrats något sedan de var små och utvecklar vidare att det numera hand-

lar om att lära de fotboll rent tekniskt, taktiskt och helhetsmässigt. 

De fyra olika tränarna tränar barn i olika åldrar och det visar sig något i svaren på vad som är 

viktigt när de tränar barn i den åldern de befinner sig i. Tränare A4  som tränar nioåringar 9

menar att alla ska vara aktiva och att de ska lämna träningen med en positiv känsla. Vidare 

menar han att de försöker begränsa antalet samlingar och stillasittande för att få ut mesta möj-

liga aktivitet av träningen. Han försöker att ha lekfulla moment där bollen alltid är med. Enk-

la övningar som ska vara roliga men där det alltid finns en baktanke i att de tränar på vissa 

fotbollsmoment samtidigt, som t ex. att driva boll. Vidare berättar han att han instruerar myc-

ket med öppna frågor och när han behöver visa något använder han sig av spelarnas aktioner 

som exempel. Han nämner också ”guided discovery” som en metod han använder sig av.  

Tränare A4 avser att anpassa sin tränarroll efter vad han anser är rimligt att barnen klarar av i 

den ålder de befinner sig i, vilket han gör genom att kombinera vad forskningen säger och 

vad magkänslan säger. Detta är något han informerar föräldrarna till barnen för att de ska 

komma till insikt om vart barnen befinner sig i fotbollsutvecklingen.   
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Tränare A1  tränar elvaåringar och beskriver själv att han har mycket fokus på teknik och att 10

vara rak och tydlig med varför de tränar olika saker. Vidare beskriver han att alla övningar de 

gör kanske inte är de roligaste, men att de då får förklara för barnen varför och nyttan med 

det och att de inte bara gör det för att jävlas med barnen. Han berättar att de kör övningen i 

långsamt tempo för att visa hur den går till och sen trappar han upp den successivt. Vidare 

förklarar tränare A1 att de pratar mycket med barnen om att köpa sig tid till att göra nästa 

moment och att ha “hovmästarblick”.  

Tränare A3  som tränar 13-åringar anser att det är viktigt med mycket bollkontakt och att 11

barnen inte behöver stå och vänta i led allt för mycket. Vidare berättar han att de från och 

med i år börjat lägga mer fokus på fysisk träning som kondition och styrka. För att lära bar-

nen använder han sig av frågor för att de ska få tänka själva och bryter övningarna för att visa 

eller förklara. När barnen i gruppen var mindre var det mer fokus på lek med boll mot vad det 

är idag då det är mer avancerade moment och högre krav. När de var yngre var de där för att 

leka och ha roligt medan de nu är där för att träna och lära sig fotboll .  12

Tränare A2  tränar 14-åringar och anser det viktigt att få med helheten och att få med alla 13

oavsett hur långt individerna har kommit i sin utveckling. I den här åldern anser tränare A2 

att det är viktigt att träna på allt, men just nu är det mycket fokus på en mot en-situationer och 

att träna på var motståndarna befinner sig i förhållande till medspelare och kunna hitta ett 

passningsspel. Han menar att tränarrollen har förändrats i och med att svårighetsgraden på 

övningar har förändrats och att han som tränare måste vara tydligare eftersom de är äldre. 

Framförallt lär han ut fotbollskunskaperna praktiskt på planen, men visar även teoretiskt och 

han försöker att arbeta med öppna frågor. 
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6.2.3 Planering och organisering 

Tränare A4  berättar att alla ungdomsledare träffas inför varje säsong och pratar igenom de 14

stora dragen i vad de vill utveckla eller fokusera på. Vidare berättar han att de pratar om vad 

varje träningsvecka bör innehålla och hur de kan använda varandra som ledare på bästa sätt 

samt att de försöker hålla en röd tråd och variera träningen för att varje vecka inte ska se li-

kadan ut. 

Tränare A1  berättar att han arbetar efter en annan metod. Han utgår ifrån ett visst antal öv15 -

ningar som de kör i ett antal veckor då han anser att barnen inte behöver alltför stora föränd-

ringar. Han delar upp träningen i tre faser, uppvärmning, teknikpass och spel. Stor vikt läggs 

på teknikpass och spel som båda ligger på ungefär 40 minuter per träning. 

I tränare A3:s förening finns en övningsbank som de utgår ifrån när de planerar inför året. 

Träningsveckan utgår ifrån helgens matcher som exempelvis om försvarsspelet inte sett bra ut 

i matchen vet de på söndagen att de ska fokusera mer på försvarsspel i veckan som kommer. 

Eftersom gruppen i år går över från 7-manna till 9-manna förklarar tränare A3 att de lagt mer 

fokus på att använda spelbredden på ett annat sätt än tidigare. Han berättar vidare att de har 

delat upp ansvarsuppgifterna på de olika tränarna där en tränar målvakterna, en kör fysträning 

och en kör teknik- och spelövningar. 

Tränare A2  menar att han vet vad han vill jobba med och som tidigare nämnt är fokus myc16 -

ket på en mot en-situationer och att få in en helhet i veckan istället för att arbeta med tema för 

en enskild vecka. Däremot menar han att träningarna kan se olika ut beroende på om det var 

match dagen innan eller dagen efter och framförallt i intensiteten på träningen. 

Tränarna lägger ner olika antal timmar på både planering och praktisk verksamhet. Det går att 

se att tränare A4  som tränar yngre barn lägger ner mindre tid än de övriga tränarna som trä17 -
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nar äldre barn. Tränare A4 berättar samtidigt att han tror att desto mer erfaren en tränare blir, 

desto mer effektiv kan denna bli i sin planering.  

6.2.4 Tränarna i Distrikt A om SUP:en 

Tränare A4  uppger att han är väl införstådd med SUP:en och att han har tagit del av materia18 -

let genom tränarutbildningarna där SUP:en är en del av litteraturen. Han berättar att han har 

uppgifter inom föreningen som tränare både på en grundskola och gymnasium med fotbolls-

profil och där har han lagt extra vikt vid att anpassa träningen i enlighet med SUP:en. Han 

berättar att han inte arbetar med SUP:en i sitt dagliga arbete utan det blir mer vid uppstart av 

nya projekt eller vid utbildningsperioder. Vidare förklarar tränare A4 att han tror att tränare 

inte är jättebra insatta i SUP:en på gräsrotsnivå utan det blir mer upp till varje individ hur in-

satt och engagerad den är i SUP:en. Inom tränare A4:s förening är det en av ledstjärnorna att 

fotbollens verksamhet ska utgå från förbundets material. Samtidigt har de haft diskussioner 

inom föreningen angående att ta fram en egen SUP men kommit fram till att SUP:en från 

SvFF passar föreningen bra och det är den de arbetar efter. Anledningen är att det blir enklare 

att efterleva om det är enklare punkter som de tar upp i ledstjärnorna. 

Inom föreningen idag har de ett ungdomsutskott som ska fungera som en stödfunktion för 

alla föreningens barn- och ungdomstränare. Dessa personer är engagerade och drivna samt 

villiga att lägga ner extra tid. Ungdomsutskottet har möte innan varje storträff inom förening-

en där de går igenom agendan för storträffen. En annan stödfunktion som föreningen idag 

erbjuder för sina barn- och ungdomsledare är att de har knutit till sig en fotbollsutvecklare 

från sitt SDF.  Eftersom fotbollsutvecklaren ska arbeta efter föreningens behov har förening-

en bestämt att fotbollsutvecklaren i år ska fokusera på övergången från barn- till ungdomsfot-

boll. Detta är något som har varit efterfrågat bland föreningens ledare . Fotbollsutvecklaren 19

kommer att komma ut till föreningen och först ha ett teoripass med inriktning på SUP:en och 

hur de kan planera träningen efter den. Efter teorigenomgången kommer fotbollsutvecklaren 

att gå ut på fotbollsplanen med tränarna för att hålla ett träningspass där tränarna får observe-

ra fotbollsutvecklaren. Han tycker att det är ett steg i rätt riktning för SDF A att få ut instruk-
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törer och ha dem tillgängliga hos föreningarna. Att de kan användas i praktisk verksamhet 

och framförallt efter föreningens behov. Detta är ett stöd han tidigare har saknat från SDF A.  

Han uttrycker även att han anser att SDF A skulle kunna arbeta ännu mer efter föreningarnas 

behov och fungera mer som en serviceenhet. Förbundet anordnar idag ungdomsledarträffar 

mellan ungdomsledare i distriktet men att de skulle kunna ge ännu mer. Det skulle kunna vara 

ännu mer anpassade efter föreningens behov och verkligen undersöka vad föreningen vill ha 

för hjälp. Avslutningsvis anser han att det nuvarande utbildningsmaterialet är väldigt använd-

bart för att det har barnet i centrum. Han tror att många nya ledare får en “aha-upplevelse” av 

att materialet utgår ifrån barnens perspektiv. Detta medför att det blir färre ledare som bedri-

ver träning som speglar ledarens verksamhet utifrån när denna var aktiv. Verksamheten 

kommer nu att baseras mer efter barnens behov.  

Tränare A3  berättar att han känner till SUP:en lite grann då han har läst och lyssnat på den 20

några gånger. Vidare berättar han att föreningen har en egen SUP som de arbetar utefter som 

följer den svenska modellen. Deras SUP ska ligga till grund för deras arbete och de har nyli-

gen utvärderat den på en tränarresa. Han berättar att SUP:en presenterades för tränarna för att 

sedan diskutera den i mindre grupper och olika delar av den. Han berättar även att den finns 

med som underlag på ungdomsledarmöten som de har ungefär en gång varannan månad. Han 

berättar att han inte saknar något stöd från förbundet men har inte heller koll på hur förbundet 

arbetar med implementeringen av SUP:en då han inte vet vad fotbollsutvecklarna är och vad 

de är till för. Samtidigt anser han att föreningen har mycket duktiga och kompetenta ledare 

som har gått höga tränarutbildningar och tar ansvar för föreningens arbete.  

Tränare A1  berättar att en av föreningens organisationsledare har haft en lättare genomgång 21

på SUP:en för ungdomsledarna men det har sedan inte följts upp. Han kan inte svara på om 

föreningen har en egen SUP och han tror att anledningen till det är att det byts ut personer för 

ofta vilket leder till att det aldrig riktigt blir implementerat. Vidare anser han att det är viktigt 

för att han tycker att det ska genomsyra alla åldrar över vad de ska träna på, att det är bra om 

 Tränare A3, Telefonintervju 2018-04-2620

 Tränare A1, Telefonintervju 2018-05-0321

!34



det finns en mall eller måttstock som visar vad de ska kunna vid olika åldrar. Detta ser han 

som viktigt för att föreningen ska kunna arbeta långsiktigt och i samma riktning samt mini-

mera risken att tränare kör sitt eget race. Han uttrycker ett önskemål om att en sådan ska tas 

fram och implementeras i föreningen.  

“Det är ju därför man jobbar i ett lag och i grupp och för att man ska hjälpas åt 

och då kan man ju inte hålla på för då får man ju hålla på med en ensamidrott 

om man vill köra sitt egna race. Tycker jag!” 

      

  Tränare A1, 2018-05-03 

Föreningen idag erbjuder inga direkta stödfunktioner till tränarna utan det får varje tränare ta 

ansvar för själv. Han brukar ta hjälp av bättre, mer erfarna eller utbildade tränare i föreningen 

för att lösa problem och utveckla sig själv som ledare. Han berättar att han inte känner till 

distriktets arbete och fotbollsutvecklarnas uppgift. Tränare A1 uttrycker att det vore bra med 

en kontaktperson och information om när han som tränare kan ta hjälp och vad han kan få 

hjälp med.  

Tränare A2  berättar att han inte kan beskriva innehållet i SUP:en i detalj, men när den intro22 -

ducerades läste han igenom den och anser att det finns både bra och dåliga saker i den. Vidare 

berättar han att föreningen har en egen spelarutbildningsplan på gång och att det just nu dis-

kuteras väldigt mycket fotboll bland ungdomstränarna. Det finns också ett dokument i före-

ningen som heter Spelarutbildningsplan men som inte nyttjas med anledningen att den inte 

har implementerats utan är mer ett pappersdokument. Han håller inte heller med om det som 

står i föreningsdokumentet men kan inte nämna några exempel på vad han inte håller med 

om. Tränare A2 har, precis som tränare A1 inte koll på SDF A:s implementeringsarbete med 

SUP:en. Anledningen till att det inte har implementerats någon SUP i föreningen har varit att 

det inte funnits någon som tagit tag i frågan och drivit den. Han förklarar vidare att det skulle 
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behövas en fotbollsansvarig som ansvarar för planering och strategi för fotbollsmetodik, ut-

bildningsplan och som stöttar varje ungdomsledare i hur de ska arbeta med den . 23

Distrikt B  

6.3 Förbundsrepresentantens redogörelse 
Representanten  från SDF B är en man på 62 år som har en lång erfarenhet utav att ha varit 24

involverad i barn- och ungdomsfotbollen i sitt distrikt samt även haft uppdrag åt sitt SDF och 

i samband med detta fått förfrågan som resulterat i en tjänst. Han har sin tränarutbildning i de 

gamla stegen, bland annat målvakt 3 som då var den högsta och på ungdomssidan har han 

den gamla U3:an och på seniorsidan den gamla steg 2. Utöver detta har även han olika id-

rotts- och projektledningsutbildningar.  

Han är ansvarig för tränarutbildningarna inom distriktet men har också arbetsuppgifter inom 

utvecklingsfrågor och föreningsutveckling. Han är även ansvarig för att sprida fotbollens spe-

la, lek och lär och SUP:en.  

Han berättar att de är 21 stycken heltidsanställda och att de har personer med projektanställ-

ningar i olika former på sitt SDF där det finns 330 föreningar varav 175 av dem har en barn- 

och ungdomsverksamhet. Vidare förklarar han att de har ett tätt samarbete med SISU-idrotts-

konsulenter som hjälper till med föreningsutvecklingsfrågor. Totalt med dessa konsulenter är 

de fem personer som träffar föreningarna idag. SDF B får ta del av ekonomiskt stöd genom 

SvFF och RF och detta ses som en viktig faktor för att de ska kunna möjliggöra sitt arbete.  

Den viktigaste insatsen som SDF B gör i sitt distrikt är att arrangera den stora och årliga 

barn- och ungdomsturneringen. Därtill är det ett stort fokus på tränar-, föräldrar- och domar-

utbildningar. Utöver detta står förbundet inför stora utmaningar gällande en anläggningsbrist 

inom distriktet. 
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När SvFF introducerade SUP:en år 2013 tog SDF B till sig materialet men att de inte arbeta-

de fram en strategi för hur de skulle implementera SUP:en i föreningarna. Däremot har de 

stöttat de föreningar som har varit intresserade av att utveckla en egen SUP i föreningen. 

Han  förklarar även att tränarna kommer i kontakt med SUP:en i samband med tränarutbild25 -

ningar och får med sig kunskapen där.  

När det kommer till strategier för att implementera SUP:en hos föreningarna berättar han att 

de tillhandahåller föreningarna med information och utbildning genom SDF B:s spelarut-

vecklare. År 2017 anordnade även spelarutvecklarna i distriktet en introduktion om SUP:en 

där de träffade samtliga styrelsemedlemmar i samtliga föreningar som har barn- och ung-

domsverksamhet. Fokuset på den träffen var vilka principer som finns, hur den är uppbyggd 

och vad de kan använda den till.  

SDF B har inte haft en tydlig strategi eller handlingsplan för att implementera SUP:en hos 

föreningarna. En av anledningarna till hur den har tagits emot av föreningarna är på grund av 

att det finns en syn och tro på att föreningarna kan bäst själva.  

“Största motståndet mot spelarutbildningsplanen är att vi har väldigt många föreningar som 

vet bäst själv. Det är en syn många har i distriktet, de vet ju hur spelarutbildning går till. 

Punkt slut”  

   Förbundsrepresentant SDF B, 2018-04-18 

Han menar på att ordförande och styrelsemedlemmar idag inte har gått tränarutbildningar, 

vilket gör dem mer till organisationsledare snarare än ledare med fotbollsutbildning. Detta 

bidrar till att SDF B inte har nått ut med budskapet om SUP:en och tränarutbildningarna till 

dessa organisationsledare. Detta har medfört att information inte har nått ner till tränarna från 

SDF B då organisationsledarna har prioriteringar på annat än tränarutbildningar och SUP:en. 

Det handlar inte om en avsaknad av personella resurser utan snarare kunskap i föreningarna. 

Flertalet av föreningarna vill även ha en SUP i handen och vill därefter att de ska utbilda alla 

deras tränare i hur de kan arbeta utefter den, men att de inte alltid vet att det är en stor process 
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vilket gör att föreningarna inte inser vad som krävs fullt ut och ibland ryggar tillbaka av allt 

arbete.  

Inom SDF B arbetar de inte uppsökande till föreningarna, här blir det istället på föreningarnas 

initiativ att ta kontakt med förbunden. 

”Ett tag så sköt vi ju med hagelbössan och skulle träffa alla men det är ganska osäkert om 

det, om det är effektfullt utan istället jobba med de föreningarna som faktiskt vill ha en ut-

veckling” 

                                                               

Representant SDF B, 2018-04-18 

Detta har medfört att de nu har ändrat sin strategi där de istället fokuserar på de föreningar 

som faktiskt vill ha hjälp och arbetet styrs sedan utefter föreningens behov . Han menar även 26

att det går att urskilja ett mönster över vilka typer av föreningar som tar kontakt med di-

striktsförbundet. Antingen är det en oberoende stor förening med ledare som vill arbeta med 

utvecklingsfrågor och har förstått att det är positivt eller en förening som har stött på ett pro-

blem som de inte själva kan åtgärda eller hantera. 

Det framkommer från respondenten att SDF B har varit dåliga på att utvärdera sitt implemen-

teringsarbete med SUP:en. De har tidigare arbetat med ett nätbaserat utvärderingssystem men 

gentemot SUP:en har de inte utvärderat något. Däremot får de feedback från de föreningarna 

som de träffar, och de är överlag positiva till SUP:en. Vidare menar han att han inte är riktigt 

nöjd med hur implementeringen av SUP:en ser ut men för ett liknande resonemang om att 

verksamheten är bred och att de träffar mycket personer under sina föreningsbesök och arbe-

tet består utav mer än att bara skicka ut material.  
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6.4 Tränarnas redogörelse från distrikt B 

6.4.1 Bakgrund 

I distrikt B har tre tränare intervjuats. Tränare B1  är en man på 41 år som tränar sin dotters 27

13årslag, det var av den anledningen han började träna laget för sju år sedan. Han har gått 

tränarutbildning C-diplom. Tränare B2  är en tjej som är 27 år som tränar ett 15årigt flicklag. 28

Hon har varit tränare i 10 år och började träna ett flicklag tillsammans med sin kompis efter 

en rekommendation från sin damlagstränare. Hon har gått tränarutbildning C-diplom och hal-

va B-ungdom som hon kommer slutföra under året. Tränare B3  är en man på 44 år som trä29 -

nar ett 16årslag. Han blev tränare för sin son när han började spela fotboll och har varit träna-

re sedan dess. Han har gått tränarutbildning C-diplom, B-ungdom och kommer slutföra 

UEFA B till hösten. Samtliga tränare har erfarenhet av att själva spelat fotboll . 303132

6.4.2 Tränarnas uppgift och förhållningssätt 

Tränare B1 berättar att hans viktigaste uppgift som tränare är att utbilda tjejerna till duktiga 

fotbollsspelare men också utbilda dem som människor. Ett stort fokus ligger på vett och eti-

kett, hur de för sig mot varandra och motståndaren. Han beskriver det som en kombination 

mellan att vara en bra person och idrottskvinna. Detta stämmer väl överens med vad han an-

ser är viktigt att tänka på när han tränar barn i den åldern. Gruppens beteende speglas av trä-

narens ledarskap, anser han.  

För att lära barnen de fotbollskunskaper de ska besitta i åldern arbetar han med genomgång 

av träningen, vilken typ av övning och i vilket syfte de tränar momenten innan träningen bör-

jar. Det vanliga är att de skissar upp övningen, framförallt när det är nya övningar för att se-

dan visa den rent praktiskt på fotbollsplan. När de visar på planen är det antingen tränaren 

eller en grupp av spelare som deltar och de tar sedan frågor om de skulle uppstå några oklar-
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heter och rättar sedan till. Han berättar att han utvecklar sina egna kompetenser som behövs 

genom att söka information på internet och följa andra lag och se hur de tränar. När det 

kommer till att anpassa träningen efter barnens ålder menar han att när barnen var yngre 

handlade det mer om att visa direkt eftersom att det inte var någon stor idé att rita och skissa 

på den tiden. Han upplever att ju äldre spelarna blir, desto mindre pedagogisk behöver en le-

dare vara.  

Tränare B2 berättar att den viktigaste uppgiften hon har som tränare är att få dem att tycka att 

det är roligt och nu när spelarna är äldre ställs det högre krav på att de lär sig vettiga saker. 

Hon berättar att nu när flickorna är 15 år gamla är det viktigt att få dem att bibehålla glädjen. 

Det är en ålder då det sker mycket avhopp bland flickor då det blir mycket annat som tar de-

ras fokus och intresse. Samtidigt berättar hon att det är i den här åldern som det blir mer krav 

på ledaren att möta spelarna på deras nivå och vara förberedd till träningspass för att kunna 

motivera syfte och mål med träningen. Hon betonar att det är viktigt att hon inte bara är rolig, 

utan att hon är mer kunnig och respektingivande idag, till skillnad från när de var små. Hon 

upplever att det är en stor skillnad från hur det var för bara två år sedan. Hon  berättar att för 33

att lära barnen de fotbollskompetenser de ska besitta vill hon vara ett bra föredöme. Vidare 

menar hon att de använder en variation av olika instruktionstekniker då individerna lär sig på 

olika sätt.  

Tränare B3  berättar att hans viktigaste uppgift som tränare är spelarutbildning och få alla att 34

tycka att det är roligt. Han anser att det är viktigt att träna på speltekniska moment, matchlika 

situationer och att träningen baseras mer på själva spelet i den åldern hans killar är i eftersom 

att spelarna är på en så hög nivå. Vidare menar tränare B3 att han lär ut genom att prata om 

varför och hur man ska göra när man instruerar. Ibland visar han tekniskt själv och ibland in-

struerar han beroende på vad det är för grupp och vad det är som fokus ska vara på då det är 

ganska individuellt. När de var yngre menar han att det handlade mer om att visa övningen 

istället för att prata om den och med åldern har det stegrats i takt med att spelarna blir äldre 

och klokare. Vidare menar han att det är mer repetitioner i träningen när de blivit äldre.  
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6.4.3 Planering och organisering 

Inom tränare B1:s  förening har de valt att arbeta med en träningsapplikation. Denna applika35 -

tion fungerar som en övningsbank och har underlättat för honom då det ger honom en möj-

lighet att lägga upp färdiga träningspass där alla övningar finns förklarat med syfte och in-

struktioner. Applikationen ger honom en möjlighet att lägga till egna övningar till övnings-

banken. Detta gör att alla tränare i gruppen kan vara pålästa och komma förberedda till trä-

ningen. En stor del av planeringen lägger han på att ta hänsyn till vilka spelare som är där. De 

är en väldigt stor träningsgrupp vilket gör att de arbetar med en nivåindelning för att spelarna 

ska få utmaning på den nivån de befinner sig på.  

Inom tränare B2:s lag har de lagt upp en tematisering där de arbetar månadsvis. Denna tema-

tisering baseras på vad de anser att de behöver träna på men också efter tidigare prestationer i 

matcher. Efter två-tre matcher kan de sedan utvärdera deras prestationer för att se om de har 

utvecklats inom området för att sedan eventuellt byta tema. När de planerar månadsvis dele-

gerar de ut ansvarsuppgifter på olika områden till varje tränare. De försöker anpassa temat 

efter antalet spelare men det kan vara svårt att uppskatta hur många som kommer att delta 

och de försöker hela tiden ha reservplaner i bakhuvudet och kompromissa . 36

Tränare B3  utgår från helgens matcher när han planerar en träningsvecka för att förberedda 37

inför kommande helgs matcher. Det grundläggande tänket utgår ifrån vilken fas de är i under 

säsongen och försöker få in det som inte har fungerat bra och repetera det. Planeringen görs i 

diskussion med de assisterande tränarna. Vidare menar tränare B3 att den stora planeringsti-

den ligger under försäsongen då han arbetar med utvecklingssamtal, samt sätta en grund för 

hur säsongen kommer att se ut samtidigt som att det under säsongen är mer fokus på själva 

fotbollen. 
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6.4.4 Tränarna i distrikt B om SUP:en 

Tränare B1  berättar att han har dålig koll på SUP:en och att föreningen idag inte har någon 38

egen SUP men att de använder sig som tidigare nämnt av ett verktyg i form av träningsappli-

kationen istället. Han berättar att SDF B inte har lyckats implementera SUP:en i deras före-

ning men att det kan ha att göra med engagemanget från föreningsledningen. Han berättar att 

föreningen idag inte har några stödfunktioner eller plan genom hela ledet för tränarna. 

 “Den allmänna uppfattning bland ledarna i vår förening är att det är lite 

High Chaparral, man gör lite som man vill.” 

      Tränare B1, 

2018-05-04 

Tränare B1 skulle vilja att SDF B kom ut mer på föreningsbesök lokalt till klubbarna och 

vara lite mer synliga. Han menar även att det är upp till honom själv om han vill kompetens-

utvecklas i form av tränarutbildningar eftersom det inte är något som tillhandahålls av före-

ningen. Det är därför svårt att veta om man lär sig rätt saker när man får kompetensutveckla 

sig på egen hand.  

Tränare B2 vet inte riktigt vad SUP:en innebär. Hon ställer sig frågande till om det är det man 

får lära sig när man går tränarutbildningarna. Däremot använder hon övningar och upplägg 

från SUP:en idag. Föreningen har ingen egen SUP som de använder sig av. Hon kan inte ge 

några direkta svar på hur de använder SUP:en idag och har svårt att se vilket stöd SDF B  39

ska ge. Tränare B2  uttrycker att det inte finns något samarbete med SDF B som påverkar 40

hennes tränarroll.  

Tränare B3  berättar att han känner till SUP:en väl då han har kommit i kontakt med den i 41

samband med tränarutbildningarna och att han använder övningarna därifrån. Från förening-
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ens sida finns det en egen framtagen SUP som är baserad på hur de ska träna i de yngsta åld-

rarna och sedan stegrar han den utifrån den. Han anser att SUP:en är användbar i de yngsta 

åldrarna men att han idag inte använder sig av den i samma utsträckning när spelarna är äldre. 

Samarbetet med SDF B tycker han fungerar bra då han alltid får svar när han kontaktar dem, 

men han kunde önska att de hade mer träffar och information till tränarna än vad de har idag. 

Det tror han skulle ge större effekt. Han berättar att ledningen i föreningen jobbar aktivt med 

att tränarna ska gå tränarutbildningarna C-diplom och B-ungdom då de får en bra grundut-

bildning och hamnar i rätt fas i förhållande till den åldersgrupp de tränar.  

Distrikt C  

6.5 Förbundsrepresentants redogörelse 

Representanten för SDF C  är en man som är 58 år gammal. Han fick sin tjänst när han pre42 -

senterade sina tankar och idéer för SDF C. Han har gått tränarutbildning i form av gamla steg 

tre och nya C-diplom och B-ungdom. Utöver det har han gått en ekonomiutbildning på två år. 

Hans roll idag är fotbollsutvecklare på SDF C. Eftersom att han jobbar på ett litet kansli re-

sulterar det i mycket administrativa arbetsuppgifter för honom vilket han tror är vanligare i 

mindre SDF då det blir en resursfråga. Detta menar han medför att det är svårt att bedriva det 

arbete de önskar eller ser behov av med de små ekonomiska resurser som finns. Han arbetar 

mestadels med spelarutbildning, tränarutbildning och föreningsutveckling.  

“Det är väl naturligtvis en resursfråga, rent ekonomiskt sen är det ju också stor-

lek på antal föreningar. I en perfekt värld skulle vi ha våra föreningsutvecklare i 

våra föreningar. “ 

                                                                        - Respondent C, 2018-04-11 

Han  förklarar att det är tre heltidsanställda och distriktet innefattar 35 föreningar. Den vikti43 -

gaste insatsen som SDF C arbetar med är föreningsutveckling. ”Det är ju landsbygd på riktigt 

här så att det är en överlevnadsfråga också”. Han förklarar att föreningarna går på knäna och 
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att den vanligaste frågan som föreningarna behöver stöd och hjälp med är just bristen på or-

ganisationsledare som orkar hålla i föreningen och utveckla den framåt. Den näst viktigaste 

insatsen blir att utveckla och utbilda deras tränare.  

När SUP:en presenterades berättar han att de tog del av materialet och började engagera sig i 

detta direkt. Därefter introducerades detta för ett femtiotal olika föreningar och tränare till-

sammans med en riksinstruktör. Han uppger att det fanns mycket och bra material att tillhan-

dahålla men därefter avtog implementeringsarbetet då SDF C inte lyckades hitta någon stra-

tegi för att få det att fungera i föreningarna.  

SDF C har inte utvecklat någon strategi enbart för implementeringen av SUP:en, istället är 

den inkluderad som en del av den arbetsmodell de arbetar utefter. Distriktet är ett av de mins-

ta i landet och det vanligaste problemet som föreningen står inför är ledarbrist. Detta har 

medfört att SUP:en inte har varit högre prioriterad under åren, då SDF C:s arbete styrs efter 

föreningarnas behov. Om frågan däremot är prioriterad av föreningen erbjuder SDF C stöd i 

form av material och utbildning.   

SDF C arbetar även utefter en modell där de gör föreningsbesök och granskar föreningen för 

att se vilka behov och möjligheter föreningen står inför. Det kan vara alltifrån hur många or-

ganisationsledare och tränare föreningen har till hur föreningen är uppbyggd och vilka funk-

tioner varje person i föreningen har.  Utifrån detta kommer SDF C i samspråk med förening-

en fram till ett arbetssätt och åtgärdsplan att arbeta efter. Här kan de urskilja både för- och 

nackdelar med strategin. Fördelen med detta är föreningen kan uppleva det som en uppskatt-

ning från SDF C att de kommer ut och syns och hjälper till. Nackdelen är att det kan tas emot 

som att krav från SDF:et och att de inte tar det till sig som sitt eget material. Det kan kännas 

för uppstyrt och att de gör saker för SDF:ets skull istället för sin förenings skull, förklarar 

han. Då föreningarnas behov styr SDF:ets arbete till stor del anpassas tiden som SDF:et läg-

ger ner efter arbetet i fråga. Han  är även inne på att föreningar som har starka och drivna 44

ledare har lättare att implementera och arbeta med utvecklingsfrågor och kontaktar SDF C i 

högre utsträckning.  
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Tidigare arbetade SDF C med föreningsträffar där de bjöd in tre eller fyra föreningar till en 

ort där de informerade och ställde frågor. Detta arbetssätt har dock ändrats i och med deras 

nya strategi med föreningsbesök hos varje enskild förening. Han beskriver att föreningsträf-

farna oftast bestod av samma personer och det blev samma typ av diskussioner, men han 

trycker på att det är viktigt att träffa föreningarna där de har sina rötter och bedriver sin egen 

verksamhet. De erbjuder dock fortfarande större föreningsträffar men har sett att enskilda 

föreningsbesök har gett mycket mer för både föreningen och SDF C.  

Representanten för SDF C berättar att han kan ha svårt att tolka och konkretisera SUP:en, den 

blir inte tillräckligt konkret och kan upplevas “storsvulstig”, vilket kan medföra att ingen or-

kar hantera den. I föreningarna idag blir det mycket upp till individen vad föreningen väljer 

att prioritera. Som tidigare nämnt menar han att de föreningarna som samarbetar med SDF C 

har starka och drivna ledare men också att de arbetar lite efter egen agenda.  

För att utveckla implementeringen av SUP:en och göra den mer prioriterad anser han att det i 

första hand ligger på deras bord att prioritera den, men även att de vågar ställa krav på före-

ningarna. Med ökat krav på föreningarna menar han att det dock finns en risk att de stöter på 

motstånd. Vidare berättar han att de utvärderar sitt arbete två gånger per år, en gång på våren 

och en på hösten. Då går de igenom de projekt de har arbetat med under året som tränarut-

bildningar och föreningsbesök för att se vad dem har bidragit med och där är SUP:en en prio-

riterad fråga.  

6.6 Tränarnas redogörelse från distrikt C 

6.6.1 Bakgrund 

I distrikt C har två tränare intervjuats. Tränare C1  är 43 år gammal och han är tränare för ett 45

P13-lag där hans yngsta son spelar. För elva år sedan började han träna sin äldste sons knatte-

lag och har fortsatt sedan dess. Han har den gamla bas två-utbildningen, vilket motsvarar da-

gens C-diplom. Tränare C2 är en man som är 39 år och startade för sju år sedan upp ett knat46 -

 Tränare C1, Telefonintervju 2018-05-0245

 Tränare C2, Telefonintervju 2018-04-2646

!45



telag där hans son spelade och är tränare för det laget än idag som idag är 13 år gamla. Han 

har gått tränarutbildning C-diplom och har utöver det en akademisk utbildning inom sport 

och arena. Båda tränarna har egen erfarenhet av att spela fotboll.  

6.6.2 Tränarnas uppgift och förhållningssätt 

Tränare C1 betonar att det viktigaste i hans roll som tränare är att spelarna trivs. Han menar 47

att det börjar ställas mer krav på spelarna i denna åldern från skolan och detta försöker de ta 

hänsyn till genom att förändra träningen för att det inte ska bli samma sak hela tiden. Träna-

ren berättar att de börjar lägga över mer ansvar på spelarna ju äldre de blir. I takt med detta 

ser han också en problematik med att spelarna inte har tillräckligt tålamod och att det är upp 

till honom som ledare att förklara detta för spelarna att utvecklingen ser olika ut för olika in-

divider. Genom att först prata, sedan visa på tavla och därefter visa på planen lär han barnen 

de fotbollskunskaper de ska besitta. Han har blivit mer rak i sin kommunikation nu när spe-

larna är äldre och det är mer fokus på fotboll på träningen, koncentrationen ökar från spelar-

nas sida.  

Tränare C2 beskriver att hans viktigaste uppgifter är att skapa intresse för motion och rörel48 -

se. Utöver det talar han om att ge spelarna bra förutsättningar för utveckling inom fotbollen. 

Han tycker att det ska vara roligt att komma på träningen och arbetar med att skapa delaktig-

het och intresse. För att lära ut använder han instruktioner och visar själv, sedan försöker han 

att använda barnen för att visa hur övningarna ska fungera. Ibland kan det hända att han får 

rycka in och visa men han ser helst att barnen själva visar och försöker lära sig övningarna 

utefter hans instruktioner. Han tycker inte att han ändrat sin ledarstil i takt med att barnen blir 

äldre, däremot menar han på att kraven, kvaliteten och engagemanget ökar.  

6.6.3 Planering och organisering 

Tränare C1 planerar upp träningarna månadsvis genom att skriva ut övningar på stenciler och 

sedan använda fyra till sex av dessa övningar per månad och varierar mellan dem under den 

perioden. Han arbetar med få övningar under träningarna och betonar att tålamodet är viktigt. 

Han menar på att en övning kan hålla på i 45 minuter. “Så länge den inte sitter ser jag ingen 
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anledning att byta”. Vad de väljer att fokusera på i träningen är beroende på vad han och 

hans tränarkollegor ser för behov. De tar också hänsyn till föregående match och anpassar 

träningen utefter vad de såg brister i och tränar på de delarna.  

Tränare C2 berättar att han inte har någon större planering utan väljer att planera varje trä49 -

ning för sig. Han menar på att det som de tränar på under veckan ska de försöka implemente-

ra till kommande match. Han väljer att planera efter tema, exempelvis kan en vecka bygga på 

försvarsspel eller anfallsspel. Detta tycker han är ett bra sätt då han sällan vet hur många spe-

lare det blir på träningarna vilket medför att det blir svårt att planera i detalj, därför jobbar de 

efter tema.  

6.6.4 Tränarna i distrikt C om SUP:en  

Tränare C1  berättar att han har kommit i kontakt med SUP:en på SvFF:s hemsida och att 50

han använder den för att hitta övningar till sin planering som är anpassade för den åldern han 

tränar. Föreningen har inte tagit fram en egen SUP som de arbetar utefter. Det har varit på 

gång, men inte verkställts fullt ut berättar han, men menar samtidigt att det inte har varit lika 

aktuellt för hans årgång utan mer som ett material för de yngre lagen.  

Han berättar att de har träffat spelarutvecklaren i sitt SDF som har informerat om SUP:en och 

dess användningsområden. Detta var däremot ett par år sedan och det var sedan upp till före-

ningen och dess ledare hur de ville arbeta med materialet. Han upplever att spelarutbildning-

en från SDF C riktar sig mer mot distriktslagsverksamheten och inte mot spelarutbildnings-

planen i föreningarna. När han berättar om spelarutbildningen pratar han om distriktslags-

verksamheten främst. Bland annat tar han upp att det borde informeras mer angående di-

striktslagsverksamheten. Tränare C1 för ett liknande resonemang som flera andra tränare och 

berättar att det är upp till var och en att sätta sig in i materialet, men tar han bara kontakt med 

SDF C får han hjälp av dem.   

Det som tränare C2 känner till om SUP:en är att han fick ta del av den i samband med tränar-

utbildning C-diplom, men känner inte till den mer än så. Föreningen deltog i ett projekt från 
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SDF C, där tog de beslutet att implementera SUP:en. De är i uppstartsfasen med detta projekt 

och har under säsongen tagit del av träningsprogram och utkast som är anpassade för de olika 

åldrarna som de har testat i sina träningsgrupper med positiv respons.  

Han  berättar att personerna som är involverade i detta projekt har en tät kontakt med spelar51 -

utvecklaren i SDF C. Om det finns resurser skulle han önska att de kom ut till föreningarna i 

större utsträckning och hjälpte tränarna praktiskt, men ser ändå potential i det projekt de är 

med i idag. Han menar att det finns svårigheter i föreningen med att implementera detta i för-

eningen fullt ut då de saknar både tid och resurser. Föreningen är bra på att erbjuda stödfunk-

tioner när det gäller de organisatoriska men när det gäller de fotbollsmässiga bitarna är det 

upp till var och en.  

 Tränare C2, Telefonintervju 2018-04-2651
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7. Analys 
Kapitlet kommer delas in utefter studiens frågeställningar och varje delkapitel ämnar analy-

sera och besvara studiens syfte. Analysen kommer ta utgångspunkt ur ramfaktorteorin och 

hur den påverkar undervisningsprocessen och ställas mot den tidigare forskningen. 

 

7.1 SDF:ens arbete med SUP:en och dess implementering 
Det går att urskilja stora skillnader mellan SDF:en som har betydande påverkan på deras ar-

bete och möjligheter till att implementera arbetssätt för utvecklingsfrågor. Dessa skillnader 

grundar sig till viss del i de kontraster som finns rörande de ramar som ramfaktorteorin tar 

ansats i. 

7.1.1 Personella ramar 

Med utgångspunkt i de personella ramarna går det att urskilja att representanterna har olika 

erfarenheter och utbildningar, vilket påverkar arbetssättet de applicerar i sina respektive SDF. 

SDF A:s  representant har en bakgrund med höga utbildningsnivåer inom fotboll, både i för52 -

bundets regi och via akademiska utbildningar. Det går att jämföra med de två andra represen-

tanterna, där SDF B:s  representant har arbetat med uppdrag i sitt SDF i 25 år, men som sam53 -

tidigt inte har samma bakgrund i form av utbildning i likhet med representanten från SDF C . 54

  

Representanten från SDF A berättar att det är två personer som är ansvariga för spelarutveck-

ling i sitt distrikt, där den andra personen ansvarar för administrativa uppgifter vilket medför 

att han kan fokusera på utvecklingsfrågor. Till skillnad mot detta berättar representanten för 

SDF C att de inom deras distrikt är få anställda, vilket gör att han ofta får lägga ett för stort 

fokus kring det administrativa arbetet. Han uttrycker en önskan att kunna placera spelarut-

vecklaren ute i föreningarna i större grad. Representanten för SDF B berättar att de är fem 

stycken som arbetar med föreningsutveckling, varav tre är representanter från SISU. Detta 

kan ses som att SDF:ens angreppssätt varierar i förhållande till vilka resurser de besitter. Det-
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ta är något som Lundin (2007) beskriver som centralt vid implementeringsarbetet, att samar-

betet mellan samarbetspartnerna är av stor vikt. Bland annat betonas tillgång till resurser som 

en viktig faktor för en lyckad implementering. Här går att se en stor differentiering mellan 

hur de olika SDF:en arbetar och där resurserna påverkar deras arbetssätt. 

7.1.2 Tidsramar, fysiska ramar och ekonomiska resurser 

Inom SDF A  arbetar nio stycken på heltid samtidigt som de har projektanställda personer, 55

utöver detta har de 15 stycken uppdragsanställda fotbollsutvecklare kopplat till 330 förening-

ar varav 220 av dem är barn- och ungdomsföreningar. SDF B  har 21 anställda tillsammans 56

med ett antal projektanställda personer samt fem SISU-konsulenter som är kopplade till SD-

F:et. Dessa personer har ansvar för 330 föreningar, varav 175 är barn- och ungdomsförening-

ar. SDF C  har tre anställda som är kopplade till 35 föreningar. Utifrån tidsramarna går det att 57

se att resurserna för SDF A och SDF B medför att de anställda har möjlighet att enbart arbeta 

med utvecklingsfrågor, vilket inte är fallet i SDF C. Med enbart tre anställda medför detta att 

deras arbetsuppgifter sträcker sig över fler områden än bara utvecklingsfrågor. Storleken på 

de olika SDF:en medför att de distribuerar sina ekonomiska resurser olika. SDF C har inte 

samma förutsättningar gällande ekonomiska resurser som de två andra SDF:en. SDF A har 

ekonomiska resurser att arvodera sina fotbollsutvecklare som är en del av deras strategiska 

arbete med att implementera SUP:en medan SDF B använder stora delar av sina organisato-

riska och ekonomiska resurser på att driva en årlig ungdomsturnering. Som tidigare nämnt 

krävs det både tid och resurser för ett lyckat implementeringsarbete. Tidsaspekten för de tre 

anställda på SDF C gör det svårt att få ut budskapet om SUP:en ner till gräsrotsföreningarna 

då de behöver prioritera fler områden än utbildning. Detta var något som visades när Söder-

ström, Ferry och Karp (2016) studerade och analyserade SUP:en och kom fram till att mindre 

förbund hade svårigheter att implementera SUP:en just på grund av bristen på resurser. Uti-

från personella ramar, tidsramar, fysiska ramar och ekonomiska resurser går det att se att SD-

F:en inte har liknande möjligheter att arbeta och det är möjligtvis därför som det strategiska 

arbetet ser olika ut i SDF:en.  
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7.1.3 Organisatoriska ramar 

Representanten för SDF B berättar att deras SDF har haft en tanke att arbeta på ett liknande 

sätt som SDF A arbetar med fotbollsutvecklare men har valt en annan strategi. De har ett nära 

samarbete med SISU-konsulenter som tillsammans med spelarutvecklarna träffar föreningar-

na, men han berättar att SISU-konsulenterna inte besitter kompetensen inom fotboll för att 

arbeta med och implementera SUP:en i föreningarna. För att detta skulle vara genomförbart 

berättar han att distriktet skulle behöva anställa upp till 20-30 personer som skulle träffa före-

ningarna två till tre gånger i veckan. Detta blir således en resursfråga för SDF B . SDF C:s  58 59

representant förklarar att de arbetar med föreningsträffar där de riktar in sig på organisatoris-

ka frågor främst då föreningarna saknar organisationsledare som kan utveckla föreningen.   

SDF A  beskriver den tydligaste strategin för hur de ville arbeta med att implementera 60

SUP:en i föreningarna. Han berättar att när materialet kom var det upp till varje SDF att ska-

pa sin egen strategi och arbetssätt. Denna åsikt delas av representanterna för SDF B och C. 

Representanten från SDF A berättar sedan om deras strategi och hur de samarbetade med 

SISU-konsulenterna, både för att implementera SUP:en inom ledning i föreningarna men 

också att den implementerades hos föreningens tränare. Detta är något som Acosta Hernandez 

(2002) betonar är av yttersta vikt när en organisation ska lyckas implementera ett styrdoku-

ment. Det är viktigt att organisationen kan ta fram en tydlig strategi för hur de ska arbeta, vil-

ket stämmer överens med hur SDF A har arbetat. År 2017 bytte SDF A strategi för sitt im-

plementeringsarbete. En viktig faktor för en framgångsrik organisation är en strategisk och 

klar plan för verksamheten. Ett av dessa steg berör att organisationen ska ha ett system för 

regelbunden återkoppling angående implementering av den fastställda planen (Watt, 2003) 

(Brusvik, et al., 2011). Förbundsrepresentanten för SDF A berättar att de tidigare var bättre på 

att utvärdera sitt implementeringsarbete och hoppas med den nya strategin med fotbollsut-

vecklarna ska bidra till en bättre och mer kontinuerlig utvärdering.   
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För en lyckad implementering är det viktigt att ha i åtanke att personer inom organisationer 

kan ha ett undvikande beteende mot ny information och istället fortsätter att bedriva verk-

samheten efter egen agenda. För att ledningen ska lyckas med implementeringen i verksam-

heten är det viktigt att alla jobbar tillsammans för att åstadkomma en önskvärd förändring 

(Holter, 1970). Genom att SDF A arbetade med att implementera SUP:en tillsammans med 

både ledningen och tränarna i föreningen ökar chansen till en god implementering av styrdo-

kumentet.  

Förbundsrepresentanten för SDF C berättar att när SUP:en presenterades kom det utan rikt-

linjer och strategier för hur den skulle implementeras i föreningarna. Detta medförde att de 

inte lyckades arbeta fram en strategi för implementeringsarbetet. Coakley (2004) betonar att 

det ska finnas en stark och tydlig struktur i hur organisationer ska arbeta, vilket inte SDF C  61

lyckats skapa kring implementeringen av SUP:en. Vidare menar representanten från SDF C 

att SUP:en kan vara svår att greppa och konkretisera då han anser att den är för generell. Al-

ter (1980) för ett resonemang där han menar att det är viktig att skapa ett personligt engage-

mang hos användarna för att implementeringen ska bli lyckad, vilket inte tycks vara fallet 

med representanten för SDF C.    

Representanten för SDF B  berättar att många av tränarna idag får med sig SUP:en ifrån trä62 -

narutbildningarna. Däremot har det ändrats då han anser att det idag är en annan typ av orga-

nisationsledare i föreningarna och dessa har inte gått tränarutbildningar vilket medför att de 

står utan vetskap om SUP:en. Som tidigare beskrivet för Holter (1970) ett resonemang angå-

ende att det är viktigt att verksamheten arbetar tillsammans för en god implementering av 

styrdokument. Det finns ett glapp mellan SDF:en och tränarna i gräsrotsföreningarna som 

båda arbetar med utbildning och utveckling. Mellan de två rollerna finns föreningarnas orga-

nisationsledare som behöver förmedla rätt saker från SDF:en ner till tränarna. I just förening-

arnas organisationsledare går det att se ett sammanhängande tema från redogörelsen från både 

SDF:en och gräsrotstränarna att det saknas fotbollskunniga organisationsledare, eller drivan-

de personer i föreningen som arbetar med utvecklings- och utbildningsfrågor. Detta medför 
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att det råder okunskap och missförstånd i vad SUP:en är, och hur SvFF tänkt att den ska 

tillämpas i praktiken.  

För att åtgärda detta glapp berättar representanten för SDF B att de under år 2017 har träffat 

samtliga förtroendevalda i föreningarna för att informera dem om SUP:en. Detta var en teore-

tisk träff där de informerade organisationsledarna angående SUP:en och dess användnings-

områden. Detta är något som Sannerstedt (2001) pekar på i modellen om implementerings-

problematiken. Första steget för en god implementering börjar med förståelsen kring det som 

ska implementeras. Då denna ibland saknas från organisationsledarnas sida skapas en svårig-

het i möjligheten att implementera detta hos tränarna. För att motivera användandet av 

SUP:en är det viktigt att poängtera balansen mellan obligatoriskt och frivilligt användande. 

Det måste också påvisas vikten av att använda SUP:en och förklara varför den är användbar 

och vilka fördelar den kan ge. Detta går hand i hand med vad Alter (1980) beskriver. Detta 

resonemang delas av representanten för SDF A , som menar att det gäller att ta hänsyn till 63

tränarnas situation då de flesta är anställda på ideell basis och har begränsat med tid. Repre-

sentanten från SDF C  för ett liknande resonemang där han menar på att det finns en risk 64

med att våga ställa krav på föreningarna då de kan stöta på motstånd. Motståndet kan baseras 

på att organisationer är rädda att bryta upp gamla mönster eller att de inte känner ett tillräck-

ligt stöd från ledningen (Mabin, 2001).  

Ett annat problem SDF B  står inför med implementeringen av SUP:en är att han anser att 65

flera av föreningarna idag blir motståndare till utvecklingsfrågor då de kan bäst själva. San-

nerstedt pratar om det tredje steget inom implementeringproblematiken (2001), tillämparens 

vilja att genomföra beslutet. Här ställer sig flera av föreningarna som motståndare till detta 

vilket försvårar SDF B:s arbete att implementera SUP:en. Detta har medfört att SDF B nu har 

ändrat sin strategi, från att arbeta uppsökande till att låta föreningar med intresse komma till 

dem. Lundin (2007) menar att ett samarbete ska gynna båda parterna och att de ska ha en lik-

nande agenda för att implementeringen ska bli framgångsrik.  
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7.2 Gräsrotsföreningarnas arbete med SUP:en och dess implementering 
En viktig faktor som ska finnas och genomsyra en framgångsrik förening är en röd tråd 

(Fahlström, Glemne & Linnér, 2016). För att sätta in det resonemanget i tränarnas redogörel-

ser går det att se att både A1  och A2  upplever svårigheter att etablera en sådan. Tränare A1 66 67

förklarar bland annat att de har haft stor omsättning på personer i nyckelroller vilket försvårar 

arbetet med att skapa en struktur och en röd tråd. A2 berättar även att föreningen saknar en 

ansvarig för fotbollsutbildning vilket gör att styrningen inte existerar. Fahlström, Glemne och 

Linnér (2016) lyfter även i sin studie att i större föreningar är kontinuiteten mer kopplat till 

struktur och organisation medan det i mindre föreningar är kopplat till enskilda individer. 

Detta går att applicera utefter ramfaktorteorins tidsramar och ekonomiska resurser då det 

finns en avsaknad av både tid och resurser inom föreningen vilket påverkar deras organisato-

riska ramar.  

Tränare A3  och A4  beskriver att deras respektive föreningar arbetar efter SvFF:s SUP vil68 69 -

ket gör att det blir en tydlig struktur och röd tråd i föreningen (Fahlström, Glemne & Linnér, 

2016). A4 berättar att de arbetar med ledstjärnor i föreningen där de fotbollsmässiga delarna 

utgår ifrån SUP:en. Med detta kan skillnaderna påvisas i föreningarnas miljöer där struktur 

och organisation kan ha en stor påverkan på tränarnas förutsättningar. 

SDF B:s  strategi där föreningarna hör av sig vid behov och att kunskapen om SUP:en sprids 70

via tränarutbildningen bekräftas till viss del i svaren från tränarna. Tränare B1  och B2  har 71 72

båda gått tränarutbildningar men berättar att de inte är insatta i SUP:en och dess innehåll. I 

B1:s förening använder de sig av en alternativ SUP i form av en applikation. Trots denna 
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stödfunktion berättar tränare B1 att uppfattningen i deras förening är att det är upp till varje 

tränare själv att bestämma över verksamheten. Engagemanget från föreningen gentemot trä-

narna speglas även av i bristen på engagemang från föreningen till SDF. Detta överensstäm-

mer med SDF B:s redogörelse om avsaknad av organisationsledare som har intresse för fot-

bollsutbildning. Till skillnad från SDF A  arbetar SDF B med SISU-konsulenter som sköter 73

stor del av kontakten med föreningarna. Det kan medföra att när SDF och förening interage-

rar diskuteras organisationsfrågor snarare än fotbollsutvecklingsfrågor. Eftersom länken mel-

lan förbund och tränare i detta fall brister krävs att tränare B1 själv tvingas ta ansvar om han 

vill ta del av SvFF:s utbildningar och material. Samma problematik har lyfts upp tidigare gäl-

lande avsaknad av en tydlig struktur och röd tråd (Fahlström, Glemne & Linnér). I kontrast 

till B1:s förening betonar tränare B3  att ledningen i deras förening uppmuntrar tränarna att 74

utbilda sig hos SvFF för att vara i fas med den nivån de tränar på.  

Tränarna i SDF C  berättar att inom de båda föreningarna har de försökt att starta upp ett ar75 -

bete med att implementera en SUP men att det inte har fallit väl ut. Förbundsrepresentanten 

för SDF C nämnde tidigare att även de som SDF saknade implementeringsstrategi för SUP:en 

vilket rimligtvis bör påverka föreningarnas möjligheter att sjösätta en egen SUP. Både SDF C 

och föreningarna beskriver att de saknade tid och resurser för att implementera den fullt ut 

och dessa faktorer har visat sig vara av yttersta vikt (Acosta Hernandez, 2002). Detta är även 

något som Sannerstedt (2002) berör vid implementeringproblematiken att parterna ska förstå, 

kunna och vilja genomföra beslutet. Även ur ramfaktorteorin beskrivs tidsramar och ekono-

miska resurser som viktiga faktorer som påverkar det slutgiltiga resultatet.  

7.3 SUP:en i gräsrotstränarnas praktik 
Med utgångspunkt i de personella ramarna belyses tränarnas bakgrund, utbildning och kom-

petenser. Tränare A1  och A2  har gått de gamla tränarutbildningarna som inte är kopplade 76 77
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till SUP:en i dess nuvarande form, medan tränare A3  och A4  har gått de nyare tränarut78 79 -

bildningarna. Tränare A2 uttrycker att han har tagit del av SUP:en men ser brister i den sam-

tidigt som han inte kan peka på vilka bristerna faktiskt är. Det går att urskilja som ett mot-

stånd mot SvFF:s utbildningar och SUP. Han utvecklar vidare sitt resonemang att en tränare 

kan gå många utbildningar och vara strukturerad men brister du i engagemang och drivkraft 

är det meningslöst. Han ställer sig också frågande till att han ska gå tränarutbildningar som är 

inriktade mot barn- och ungdomsfotboll när han varit seniortränare i många år och samlat på 

sig erfarenhet och kompetens därigenom. I rak motsats till A2 berättar A4 att han ser det som 

positivt att tränarutbildningar idag riktar sig mer mot att barnens lärande står i centrum istäl-

let för den gamla skolans seniortränartänk. Redelius (2002) förklarar att den ideella tränaren 

gärna styr sin verksamhet efter egna föreställningar när det saknas ett styrdokument. Detta 

medför att den ideella ledaren får en stor personmakt över sin ledarroll (Forslund, 2014). 

Hedbergs (2014) resonemang om det motstånd som finns mot utbildning stämmer överens 

med den uppfattning som tränare A2 beskriver med kritiken mot SUP:en. 

Huruvida tränare A3 eller A4 kan kontrollera tekniken ”guided discovery” styrs mycket av 

den kompetensen de själva besitter. Enligt Martens (2012) tolkning av området är öppna frå-

gor inte detsamma som ”guided discovery”, då den handlar om guidning i önskad riktning 

och inte rent öppna frågor. Samtidigt kritiseras ”guided discovery” som inlärningsmetod då 

tränaren behöver vara expert inom området för att uppnå effekt (Kirschner, Sweller och 

Clark, 2006). Det går därför att ställa sig frågande till huruvida gräsrotstränare kan applicera 

tekniken. Tränare A4 berättar att han försöker hitta en balans mellan vad forskningen säger 

om inlärningsmetoder kontra vad hans magkänsla säger för den situationen han står inför. En-

ligt Kirschner, Sweller och Clark (2006) rekommenderar de istället att ge tydliga instruktio-

ner då detta kan vara mer effektivt. Eftersom endast en av nio nämner metoden kan detta be-

tyda att tränarna anser att de inte förstår tekniken och därför inte har använt sig av den. 
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Ur tränare A1  och A2:s  berättelser vars föreningar inte har en egen SUP eller själva har ut80 81 -

bildats i den går det ändå att se att de arbetar i viss enlighet med SUP:en. Tränare A2 nämner 

att han arbetar för att få med helheten och att stimulera alla på den nivån de befinner sig på 

(Fahlström, 2011). De fotbollstekniska delarna han arbetar med baserar sig på hans magkäns-

la över vart spelarna befinner sig mer än någon mall vilket också överensstämmer med träna-

re A1 beskrivning. Utan styrning från ledningen leder detta till att verksamheten påverkas av 

tränarnas föreställningar i högre grad (Redelius, 2002; Johansson & Skoog, 2007). 

Inom SDF B skiljer sig tränarnas bakgrund och miljö åt vilket kan påverka vilken typ av me-

todik de använder sig av. Däremot kan konstateras att samtliga har gått den nya tränarutbild-

ningen som utgår från SUP:en. Samtliga tränare har liknande historier kring när de börjat trä-

na barn. Gemensamt har de även att de arbetar med tydligt syfte och mål med träningarna där 

de tar hänsyn till barnens ålder med progression, vilket Fahlström (2011) menar är av vikt för 

god talangutveckling. Tränarnas arbetssätt i relation till SUP:en skiljer sig däremot åt på vissa 

punkter. I tränare B2 :s förening finns det ingen egen SUP framtagen utan de försöker istället 82

arbete i samsyn med damlaget då hennes grupp är det äldsta ungdomslaget. SUP:en utgår 

däremot från att barnen ska vara i centrum och barn- och ungdomsspelare befinner sig i ett 

annat utvecklingsskede än ett damlag.  

I takt med detta menar B1  att han inte behöver vara pedagogisk på samma sätt som när bar83 -

nen var yngre. Detta är något som inte påvisas i SUP:en. Ingen av tränarna uttrycker tydligt 

att de arbetar utefter de tre instruktionsmetoderna som är rekommenderade i SUP:en. Däre-

mot stämmer B3:s  beskrivning på vad de tränar på överens med SUP:ens rekommendationer 84

för den åldern. Även tränare C1  för ett resonemang om åldersbaserad progression och att det 85
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idag är mer fokus på fotboll än tidigare vilket också stöds av tränare C2  som menar att krav 86

och engagemang har ökat på spelarna. Men han utvecklar vidare att fokus fortfarande är att 

det ska vara roligt, att skapa delaktighet och fotbollsintresse och hans ledarstil är därmed 

oförändrad.  

7.4 Tränarnas önskemål 

I enlighet med Hatch (2002) resonemang att människor har olika skäl att delta i organisatio-

ner går det att ifrågasätta de olika SDF:ens strategier huruvida de faktiskt har undersökt vad 

för skäl gräsrotstränarna har att delta. Av svaren är det bara tränare A4  som upplevs vara väl 87

insatt i sitt SDF:s arbetssätt och de verktyg och hjälpmedel de tillhandahåller. SDF A  har 88

nyligen påbörjat sin strategi med fotbollsutvecklare, vilket tränare A4 är den enda som har 

insikt i. Däremot skulle han önska att SDF A kunde anpassa sig mer efter föreningarnas be-

hov, men menar samtidigt att det fungerar bra, men kan bli bättre. Strategin innebär en upp-

sökande verksamhet vilket gör att gräsrotsföreningarnas tränare efterhand bör kunna ta del av 

informationen och dess nytta. SDF B  och C  använder sig inte av uppsökande verksamhet 89 90

utan låter föreningarna kontakta vid behov. I svaren från tränarna uttrycker flera av dem en 

önskan om att deras SDF bör vara mer synliga, arbeta mer uppsökande och erbjuda praktisk 

hjälp. Alter (1980) nämner att det är ett vanligt implanteringsproblem att ledningen inte kan 

se vilket typ av stöd användarna behöver och menar att organisationen bör erbjuda användar-

na utbildning i den nya strategin för att få effekt. 

Tränare från samtliga distrikt förklarar att det finns en avsaknad av kommunikation från SD-

F:en till tränarna. Tränare A1 efterfrågar en kontaktperson på sitt SDF där han vill ha en tyd-

lighet i när, hur och i vilka sammanhang han kan kontakta dem. Liknande resonemang för 

tränare B3  och C1  som också vill ha mer information om vad deras SDF kan hjälpa dem 91 92
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med. Det tycks råda en otydlig bild från tränarna i vad SDF:et är till för och kan erbjuda för 

stöd. SDF:en bör därmed etablera klara mål med sin verksamhet och bli bättre på att kommu-

nicera ut vad de finns till för och vad de kan erbjuda för stöd. Detta är något som Watt (2003) 

menar är viktigt för att kunna utveckla en organisation och dess medlemmar. 

För att utveckla föregående resonemang tas stöd i Wirén Åkessons (2014) undersökning om 

hur implementeringsarbetet sett ut i svensk idrott tidigare med RF:s idédokument Idrotten 

vill. Han menar att en granskning av idrottsrörelsen studeras i sin helhet men att den består av 

många olika beståndsdelar. Det är av betydelse i det här sammanhanget att förstå att SDF:en 

kan ha haft en tydlig implementeringsstrategi, men det kommer ändå förekomma ett värde-

ringstapp i vad som når mottagaren, i detta fall gräsrotstränarna. Länken mellan SDF:en och 

gräsrotstränarna är föreningarnas organisationsledare och Wirén Åkesson (2014) menar att 

genomslaget av idédokument, i detta fall SUP:en, varierar och påverkas av regionala skillna-

der men framförallt föreningarnas interna kultur. Ytterligare ett argument för att implemente-

ringen kan vara problematisk handlar om det motstånd som kan finnas i föreningarna när or-

ganisationer högre upp i kedjan, i detta fall SDF:en, vill få till en förändring (Hernandez, 

2002). Detta kan göra det svårt att säkerställa att tränarna arbetar på ett sätt som stämmer 

överens med SUP:en. Tränare B1  berättar exempelvis att han har svårt att veta om han gör 93

rätt i sin tränarroll och tränare A2  menar att han ser brister i SUP:en och skulle vilja se en 94

annan utbildningsplan i sin förening än den SvFF tillhandahåller.  

 

Fahlström, Glemne och Linnér (2016) är inne på ett liknande resonemang där kontinuiteten i 

större föreningar är mer kopplade till organisationen medan den i mindre föreningar är kopp-

lade till personer. Med hänsyn till detta kan det finnas en risk med det tränare A3  berättar, 95

att de inte saknar något stöd från SDF A då de har kompetenta personer i föreningen, ifall den 

är kopplad till personell nivå snarare än organisatorisk. Vidare poängterar författarna vikten 

av att verksamheten är bra organiserad med ett tydligt arbetssätt där det är lätt att uppfatta 

förutsättningarna. De tar även upp fokus på långsiktig utveckling, en miljö där det är högt i 
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tak men där det inte inom föreningen ges utrymme för att köra ”egna race” och som de be-

nämner som en ”positiv tröghet” där kontinuitet och att stå fast vid riktlinjer är viktigt. Träna-

re A1  eftersträvar just en röd tråd från SDF:ens sida för att minimera risken för tränarna att 96

köra sitt “egna race” som han uttrycker det. Tränare A2 vill ha en fotbollsansvarig som står 

för det strategiska arbetet i föreningen kopplat till utbildning och kring vilka metoder tränarna 

ska använda sig av. Detta går också att påvisa med hjälp av Coakleys (2014) resonemang 

kring att organisationer behöver ha en tydlig struktur för att stärka verksamheten.  
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8. Slutdiskussion 
Utifrån analysen kommer det diskuteras och lyftas fram de slutsatser som är relevanta utifrån 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

8.1 Vikten av en röd tråd - från förbund till gräsrot 
Med utgångspunkt i ramfaktorteorin kan det urskiljas att det finns flera faktorer som spelar in 

och påverkar en tränare i undervisningsprocessen. En god undervisningsprocess måste såle-

des ha sin utgångspunkt i de strukturella eller yttre ramarna som en tränare inte kan påverka. 

De yttre ramarna som påverkar tränarna är styrningen från SvFF i form av SUP:en. Vidare 

diskuteras och belyses de förutsättningar SDF:en och tränarna har utefter de yttre ramarna att 

bedriva den fotbollen som är bäst anpassad efter deras egna förutsättningar.  

Forskningen pekar på att det behövs tydliga strategier för att implementeringen ska fungera 

på bästa sätt. Det räcker inte med att ta fram ett styrdokument, det måste tas fram en tydlig 

plan för hur den ska arbetas med. Det som går att urskilja idag är en avsaknad av denna tydli-

ga plan från SvFF:s sida då SDF:ens representanter förklarade att det inte finns en tydlig stra-

tegi och arbetssätt. Inom företagsorganisationer diskuteras ofta ledning och styrning där led-

ningen berör hur de anställda ska göra arbetet och styrningen berör de verktyg de får att arbe-

ta med. Här blir SUP:en styrningen medan avsaknad av strategi och arbetssätt blir ledningen. 

Samtidigt står de olika SDF:en med olika personella och finansiella förutsättningar att bedri-

va och implementera utvecklingsfrågor. Det anmärkningsvärda med detta blir att SvFF tar 

fram detta material genom en tydlig centralisering i beslutsfattandet men inte har en tydlig 

plan för hur det ska implementeras i SDF:en.  

SDF:s personella ramar kan ha en påverkan hur arbetssättet går till. Representanternas olika 

bakgrunder visar att SDF A:s  representant har lagt vikt vid att utbilda sig själv inom fotboll, 97

både akademiskt och inom förbundet medan exempelvis representanten för SDF B  inte har 98

samma höga utbildningar, men en lång arbetslivserfarenhet inom området. Det går att tolka 
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som att representanternas personliga egenskaper och bild av hur sitt SDF bör arbeta tar sin 

början just där. SDF A lägger större vikt vid att formulera och arbeta efter strategiska lös-

ningar medan SDF B  hänvisar många av sina svar till att de har av erfarenhet valt att arbeta 99

på ett visst sätt. Det är svårt att säga vilket av SDF:ens arbetssätt som ger bäst effekt eller är 

den bästa möjliga vägen. Däremot är det intressant att fundera kring scenariot om någon av 

de skulle sluta i sin roll och ersättas av en annan. Med bakgrund i detta anses det i SDF A  100

bli lättare att ersätta en utvecklingsansvarig eftersom distriktet är mer präglat av struktur för 

hur de vill arbeta medan SDF B, som tolkas det bygger mycket på representantens erfarenhet, 

arbetar mer fritt. På grund av detta lämnas SDF A:s långsiktiga arbete mindre åt slumpen och 

bör vara att föredra. 

Detta leder även till att det blir svårigheter för föreningarna att implementera och använda sig 

utav SUP:en om deras SDF inte har en tydlig strategi. En effekt av detta är att det blir upp till 

varje förening att välja hur de vill arbeta och framförallt hur de kan ta till sig SUP:en då 

många föreningar saknar personella och finansiella resurser för denna utvecklingsfråga. I lik-

het med det problem som finns mellan SvFF och SDF:en uppdagas samma dilemma mellan 

SDF:en och föreningarna då avsaknaden av tydlig strategi blir avgörande för implemente-

ringens utfall.   

Eftersom tränarna i studien har olika bakgrunder och motiv samt ett flertal av dem arbetar 

utan varken ledning eller styrning från sin förening hamnar ett stort ansvar på dem. Det visar 

sig i svaren från tränarna att deras verksamhet baseras på egna erfarenheter, tycke och mag-

känsla. Två av de nio tränarna säger sig arbeta efter en SUP. Samtidigt är det ingen garanti för 

att just de två skulle vara bättre tränare för sina grupper, men om föreningen har ett arbetssätt 

där alla tränarna inom föreningen arbetar med samma utbildningsmaterial blir det mindre 

slumpmässigt vad de ger sina barn och ungdomar för utbildning. Utbildningsprocessen på-

verkas av de strukturella ramarna som ligger utanför tränarnas kontroll. Hur de arbetar med 

både de inre och yttre ramarna får en effekt på det slutgiltiga resultatet, i detta fall en god fot-

bollsutbildning för barn och ungdomar. Utfallet av utbildning som tränarna ger påverkas av 
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hur de arbetar inom de olika ramarna. Vad som påverkar är tränarnas egna erfarenheter, ut-

bildning och synsätt inom de personella ramarna. Tränarens organisatoriska omgivning på-

verkas av styrningen från föreningen, eller SDF:et, huruvida tränarna använder ett visst ar-

betssätt som exempelvis SUP:en eller om det lämnas upp till tränaren själv. Vidare är de eko-

nomiska resurserna av betydelse för flera ramar både på föreningsnivå och för tränaren själv i 

att skapa förutsättningar i form av struktur, tid och utbildning. 

8.2 SUP:en i gräsrotens praktik 
Precis som forskningen har visat går det att urskilja i vårt resultat att fotbollen idag styrs av 

tränarnas föreställningar av vad deras uppdrag är. Förbundsrepresentanten för SDF B  menar 101

att SUP:en sprids till tränarna genom tränarutbildningarna. Samtidigt är den första tränarut-

bildningen, C-diplom, endast utspridd på två utbildningstillfällen med tillhörande webbupp-

gifter. Det som kan urskiljas av svaren som resultaten visar är att de tränare som har bäst koll 

på SUP:en är de tränare som har gått den nya tränarutbildningen C-diplom. Däremot kan det 

ännu en gång konstateras att det stora ansvaret hamnar på tränarna. Om SUP:en är en del av 

föreningens röda tråd skulle tränarutbildningarna innebära en större nytta för tränarna och det 

blir ett mer konkret hjälpmedel i deras vardag.  

Vidare går att diskutera huruvida ”guided discovery” är en rimlig inlärningsmetod att re-

kommendera till användarna av SUP:en. Enligt Martens (2012) är det en bra metod för att få 

spelarna att förstå, samtidigt som Kirschner, Sweller och Clark (2006) anser att det krävs att 

den som använder sig av det är “expert” på tekniken. För att tränarna ska kunna se nyttan el-

ler kunna använda sig av den på rätt sätt bör det rimligtvis finnas rekommendationer på när, 

hur och eventuellt i vilken ålder som de olika instruktionsmetoderna ska användas samt att 

det på tränarutbildningar läggs större vikt vid att konkret utbilda inom ”guided discovery”. I 

annat fall bör ”guided discovery” slopas och ersättas med enklare instruktionsmetoder anpas-

sade för tränare på gräsrotsnivå. I vårt resultat går det att urskilja att de tränare som har ge-

nomfört tränarutbildning C-diplom och tagit del av inlärningsmetoderna är det bara en som 

nämner ”guided discovery” som metod. Det kan tolkas som att tränarna inte riktigt upplever 

kompetens inom metoden.  
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8.3 Gräsrotens behov 

Utefter vårt resultat går det att urskilja att en gräsrotstränare till stor del är ideellt arbetande 

vilket gör att det krävs en balansnivå mellan frivilligt och obligatoriskt användande av 

SUP:en. För att få tränarna att skapa ett intresse av att använda sig av SUP:en bör det skapas 

ett gemensamt föreningsengagemang kring den, att SDF:en påvisar nyttan och de fördelar 

SUP:en kan erbjuda tränarna och att det frigör tid och effektiviserar planeringsfasen för trä-

narna. Detta resonemang delas av tränare A4  som är den tränare som har högst tränarut102 -

bildning och god insyn i SUP:en. Han berättar att med hjälp av kunskap och erfarenhet om 

SUP:en har det  skapats möjligheter som gör att han kan effektivisera sin planering. Samtidigt 

bör SDF:en påvisa att det skapar en trygghet och kvalitetssäkring både för föreningen och 

tränarna.  

För att möta de behov som tränarna uppger sig ha går det att urskilja två av SDF:en, B  och 103

C , bör arbeta med en liknande strategi som SDF A  arbetar utefter. SDF A har anställt fot104 105 -

bollsutvecklare som ska fungera som SDF:ens förlängda arm gentemot föreningarna. De ska 

arbeta uppsökande och arbetet ska styras efter föreningens behov och rikta in sig på de fot-

bollsmässiga segmenten inom en förening. Förbundsrepresentanten för SDF A berättar att 

detta har möjliggjorts genom det finansiella stödet som idrottslyftet ger. Inom SDF A berättar 

tränare A1  och A2  om de behov de ser att sin förening är i behov av. Det är en person som 106 107

kan skapa en röd tråd, en utbildningsplan och stöttar ungdomstränarna i hur de ska använda 

sig utav den. Detta är ett behov som fotbollsutvecklarna kan tillgodose i samarbete med före-

ningen. 

Representanten i SDF B förklarar att denna strategi inte kan appliceras inom deras distrikt då 

det var en fråga om personella och finansiella resurser, men samtidigt förklarar förbundsre-
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presentanten i SDF A att projektet möjliggjordes genom bidrag från idrottslyftet. Utifrån trä-

narnas behov önskar flera av dem ett mer uppsökande SDF där de eftersträvar hjälp i prakti-

ken. SDF A är det distriktet som har den mest utpräglade strategin utifrån den tidigare forsk-

ningen inom ämnet för att implementera SUP:en i föreningarna. Denna strategi ligger även i 

linje med vad forskningen betonar är viktigt vid ett implementeringsarbete. SDF B och C har 

ingen tydlig strategi för hur de vill implementera SUP:en i sina föreningar och skulle med 

fördel kunna applicera SDF A:s strategi med fotbollsutvecklare. Det kontinuerliga stöd som 

erbjuds med fotbollsutvecklare baseras på ett strukturerat arbetssätt och även om denna per-

son skulle bytas ut finns fortfarande strukturen och arbetssättet kvar mellan SDF och före-

ning. 

Inom SDF B  tycks det vara skilda uppfattningar om hur kommunikation och samarbete 108

mellan SDF och förening ska se ut. Tränarna uttryckte att de önskade ett mer synligt förbund 

som kan hjälpa till praktiskt på plats i deras verksamhet. Däremot berättar representanten från 

SDF B att de tidigare haft en uppsökande strategi, men de upplevde strategin som ineffektiv 

och väljer därför att föreningarna nu får höra av sig till dem vid behov. Den stora bristen i 

kommunikationskedjan mellan SDF B och tränarna är länken däremellan, organisationsleda-

ren i föreningen. SDF B:s representant uttrycker att organisationsledaren ofta saknar fotbolls-

utbildning och prioriterar andra saker att ta hjälp med, medan tränarna faktiskt skulle vilja ta 

del av SDF:ens hjälp och information.  

En lösning som kan tyckas låta enkel, men som bör fungera om SDF:en verkligen vill ta an-

svar för att informationen når ut, är att mailutskick eller nyhetsbrev går direkt från SDF till 

tränarna. Denna lösning medför att tränarna, åtminstone på egen hand, ges möjligheten att 

uppdatera sig med SDF:ens arbete och urskilja de möjligheter som är kopplade till deras 

verksamhet. SDF A:s  satsning på fotbollsutvecklare är nyligen sjösatt, vilket gör det svårt 109

att utvärdera hur det fungerar. Svaren från tränarna i distrikt A visar att kännedomen om fot-

bollsutvecklarnas roll ännu inte är etablerad i föreningarna. Däremot bör rimligtvis strategin 

fungera som en förlängd arm från SDF direkt till tränare och informationstappet däremellan 

 Förbundsrepresentant SDF B, Telefonintervju 2018-04-18108

 Förbundsrepresentant SDF A, Telefonintervju 2018-04-18109
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bör minska. SDF A erbjuder både hjälp med fotbollsutveckling och föreningsutveckling via 

fotbollsutvecklarna och idrottskonsulenterna från SISU. Det gör att det inte riskerar att bli en 

intressekonflikt mellan organisationsledarna i föreningen och tränarna, då det finns möjlighe-

ter att tillfredsställa bådas behov. 
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9. Slutsatser 
Nedan redogörs för de slutsatser som studien påvisar utifrån resultat genom analys och dis-

kussion. Slutsatserna är uppställda för att besvara frågeställningarna.    

 

SvFF bör tillhandahålla SDF:en med verktyg för att implementera SUP:en

För en framgångsrik implementering behöver organisationerna arbeta utefter en tydlig strate-

gi. Eftersom SDF:en har olika förutsättningar att implementera SUP:en i deras verksamhet 

borde därför SvFF tillhandahålla SDF:en med tydliga verktyg.

Gräsrotsföreningarna bör arbeta efter en tydlig röd tråd

För att minimera att tränarna inom gräsrotsföreningarna ska arbeta efter egen agenda bör för-

eningen ta fram en tydlig röd tråd som ska genomsyra hela föreningens arbete. Ledstjärnor, 

policydokument och SUP:en ska finnas till hands för att reglera och styra verksamheten. 

Arbeta med fotbollsutvecklare i alla distrikt

SDF A är det SDF:et med den tydligaste strategin för att implementera SUP:en och arbeta 

utefter föreningarnas behov. Fler SDF borde se över detta arbetssätt för att bli en förlängd 

arm ut till föreningslivet. 

Stärka kommunikationen mellan SDF och tränarna

Det har visat sig i studiens resultat att det råder ett värderingstapp av informationen då kom-

munikationen mellan SDF:en och tränarna går igenom organisationsledarna i gräsrotsföre-

ningarna. När det uppstår en intressekonflikt däremellan riskerar de bådas behov att inte tas i 

beaktning. Genom att  skapa raka kommunikationsvägar mellan SDF:en och tränarna ökar 

möjligheten för att möta tränarnas behov.   
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10. Avslutning 
Studiens syfte var att besvara följande frågeställningar (1) undersöka hur tränarna i gräsrots-

föreningarna arbetar i relation till Svenska Fotbollförbundets spelarutbildningsplan, (2) kart-

lägga hur specialdistriktsförbunden arbetar med att implementera spelarutbildningsplanen i 

deras dagliga verksamhet och (3) undersöka vilket stöd tränarna i gräsrotsföreningarna vill ha 

från sitt specialdistriktsförbund.

 

Efter genomförd studie anses syftet ha uppfyllts via besvarandet av studiens frågeställningar. 

Av de svaren som erhållits har de använts för att beskriva den komplexitet som finns i im-

plementeringsarbetet  och belysa relationen mellan gräsrotstränarna och SDF:en.  Förhopp-

ningen med denna studie är att det ska ge en större förståelse för hur både SDF:en arbetar och 

hur det påverkar tränarens dagliga verksamhet. Vidare är förhoppningarna att de kopplingar 

som har gjorts ska underlätta implementeringsarbetet och betonar vikten av att arbeta utefter 

en röd tråd i gräsrotsföreningarna. 

10.1 Framtida forskning 
För att få en tydligare bild över hur ett enskilt SDF arbetar vore det av intresse att studera 

ämnet djupare genom att göra en fallstudie i ett specifikt SDF där gräsrotsföreningarnas samt-

liga barn- och ungdomsledare intervjuas. Detta skulle med fördel kunna användas för att be-

lysa problematiken på ett sätt som är mer anpassat för varje SDF. 

Vidare vore det intressant att undersöka effekten av det arbete SDF A bedriver idag med fot-

bollsutvecklare. Vad har det bidragit till? Vilka för- och nackdelar finns det? Vad ser de för 

möjligheter att implementera strategin i andra SDF?  
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Bilaga 1, Intervjuguide tränare 

Personella ramar
Bakgrund

• Vem är du? Ålder, yrke?
Hur gick det till när du blev tränare? 

• Hur länge har du varit tränare?
• Varför valde du att bli tränare?
• Egen erfarenhet av att vara aktiv?
• Vad anser du är din uppgift som tränare? (Vad, varför, hur?)

Vad har du för utbildning?
• Tränarutbildning?
• Annan pedagogisk utbildning?
• Internutbildning?
• Förbundsutbildning?

Spelarutbildningsplan 
Svenska fotbollförbundet tog år 2013 fram sin spelarutbildningsplan som ska vara ett verktyg 
och hjälpmedel för förbund och föreningar att säkerställa kvalitéten på svensk barn- och ung-
domsfotboll, Hur väl känner du till förbundets spelarutbildningsplan? 

• Har ni inom föreningen en egen spelarutbildningsplan? 
• Hur arbetar du med den? (Verktyg, hjälpmedel) 
• Hur arbetar ni inom föreningen med spelarutbilningsplanen? 
• Hur har implementeringsarbetet sett ut inom er förening? 
• Vad har ni för samarbete med ert distriktsförbund gällande SUP:en idag? 
• Vilka förutsättningar har ni för att arbeta i enlighet med spelarutbildningsplanen? (An-

läggning, tid, material, kompetens) 
• Vilket stöd har ni erhållit eller saknat för att implementera den i er dagliga verksam-

het? 
• Hur anser du att samarbetet med förbundet fungerar? 

• Hur kommer det sig att ni inte har en spelarutbildningsplan? 
• Vad har ni för stödfunktioner inom er förening idag för att hjälpa dig som tränare? 

(riktlinjer, anläggning, tid, material, kompetens) 
• Vad har ni för samarbete med ert distriktsförbund idag? Varför/ varför inte? 
• Vilket stöd har du erhållit eller saknat för stöd för att bedriva din verksamhet? 
• Hur anser du att samarbetet med förbundet fungerar? 

Organisatoriska ramar 
Hur ser ert lag ut?  

• Hur många spelare är ni i laget? 
• Hur många tränare/ledare är involverade i ert lag? 
• Vad anser du är viktigt att tänka på när man tränar barn i den åldern? 
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• Hur lär du barnen de fotbollskunskaper de ska besitta i åldern de är i? (Instruktioner, 
visa, frågeteknik) 

• Hur anpassar du din tränarroll efter barnens ålder? (Instruktioner, visa, frågeteknik) 

Planering? 
• Hur går det till när du planerar en träningsvecka? 
• Hur går det till när du planerar en träning? 
• Vad för organisatoriska faktorer tar du hänsyn till när du planerar? (tema, tid, antal, 

yta) 

Tidsramar 
 Tidsplan 

• Hur mycket tid lägger du uppskattningsvis ner varje vecka på praktik verksamhet? ( 
• Hur mycket tid lägger du på planering respektive träning varje vecka? 

Fysiska ramar 
Träningsmöjligheter 

• Vad har ni som lag tillgång till för träningsmöjligheter? (Plantid) 
• Vad har du som tränare tillgång till för material? 

Övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga 2, Intervjuguide förbundsrepresentant 

Personella ramar
Vem är du? 

• Ålder, bakgrund?
Hur gick det till när du fick detta jobbet? 

• Hur länge har du jobbat här?
• Vad är dina arbetsuppgifter?

Vad har du för utbildning?
• Tränarutbildning?
• Annan pedagogisk utbildning?
• Internutbildning?
• Förbundsutbildning?

Spelarutbildningsplan
Svenska fotbollförbundet tog år 2013 fram sin spelarutbildningsplan som ska vara ett verktyg 
och hjälpmedel för förbund och föreningar att säkerställa kvalitéten på svensk barn- och ung-
domsfotboll.

• Hur arbetar ni med spelarutbildningsplanen idag?
• Är det ni som tar kontakt med föreningarna eller de som tar kontakt med er? 

Varför har ni valt det sättet att arbeta? Fördelar/nackdelar?
• Hur mycket arbetar ni i samverkan med SvFF angående spelarutbildningspla-

nen?
• Vilken är er uppgift i implementeringsarbetet? 
• Vilka verktyg arbetar ni med för att implementera spelarutbildningsplanen i 

föreningarna? (Metod, förutsättningar)
• Vad ger ni för stöd till föreningarna? Vad tror du att föreningar vill ha för stöd 

av er idag?
• Hur anser du att implementeringsarbetet fungerar idag?
• Vad kan du se som ni kan utveckla/förbättra med implementeringen?
• Hur ofta arbetar ni med att utvärdera implementeringsarbetet?

Organisatoriska ramar:
• Hur många är ni anställda på ert förbund? 
• Hur många föreningar har ni inom ert förbund?
• Vilka är era viktigaste insatser för fotbollen i ert distrikt? Hur kommer det sig?
• Arbetar ni med en eller flera föreningar tillsammans? (Samarbeten, gemensamma mö-

ten, utvärderingar) 
o Hur arbetar ni med att få dit föreningar?

Tidsramar
• Hur mycket tid lägger ni ner på att utbilda föreningar om SUP:en?

• Hur/på vilket sätt sker detta? Hur sker den prioriteringen?

Fysiska ramar
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• Vart bedriver ni den största delen av utbildningen? Hos er på förbundet eller ute hos 
föreningarna?
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Bilaga 3, Intervjubrev 

Är det ok om vi spelar in från och med nu?  

Du tillfrågas härmed att deltaga i en studie kring implementeringen av Svenska fotbollför-
bundets spelarutbildningsplan.  

Syftet med studien är att undersöka hur tränarna i gräsrotsföreningarna arbetar i relation till 
Svenska Fotbollförbundets  spelarutbildningsplan samt  att  kartlägga hur  distriktsförbunden 
arbetar med att implementera spelarutbildningsplanen i deras dagliga verksamhet. Vidare un-
dersöks vilket stöd tränarna i gräsrotsföreningarna vill ha från sitt distriktsförbund.       

Studien genomförs av Pontus Dorch, Melker Servin och Jesper Wahlgren, sistaårsstudenter 
på Coaching och Sport Management vid Linnéuniversitetet.  

Vi kommer att använda oss av intervjuer som metod genom hela vår studie.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du och ditt/din förbund/förening kommer att 
förbli anonym genom hela studien och vid publicering. Du kan närsomhelst avbryta ditt del-
tagande utan närmare motivering. Är detta ok med dig?  
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