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Abstrakt 

I Sverige ger Riksidrottsgymnasier (RIG) elever chansen att kombinera sina studier med idrott. 

Målen med RIG innefattar att eleverna som examineras ska ges goda förutsättningar att lyckas nå 

internationell elitnivå som senior. Statistik över hur RIG-studenter uppfyller dessa mål saknas 

dock. Syftet med uppsatsen är att analysera vad som ligger i kompetensbegreppet 

elithandbollspelare ur en elitlagstränares synvinkel samt att jämföra detta med hur instruktörerna 

vid Rikshandbollsgymnasiet (RHG) uppfattar samma begrepp. Det är också vår ambition att 

redogöra för elithandbollstränares uppfattning om skillnader mellan examinerade elever från 

RIG-handboll och spelare som gått Nationell idrottsutbildning (NIU) eller gymnasium utan 

handbollsinriktning. Genom en kvalitativ studie har vi med semistrukturerade intervjuer och en 

fokusgrupp samlat in empiri från ett målinriktat urval. I analysen ställs empirin mot tidigare 

forskning och de teorier vi redogör för. Studiens resultat visar att synen på kompetens som krävs 

för en elithandbollspelare till stor del är likvärdig mellan elitlagstränare och instruktörer vid 

RHG. Generellt har elitlagstränare inom den svenska handbollen bättre kunskap om NIU och är 

osäkra om skillnaden mellan NIU och RIG. Även kunskapen om spelare som går eller har gått 

RHG är låg hos elittränarna. Den största skillnad som elittränarna ser mellan RHG-studenter och 

andra spelare är att RHG spelare upplevs som proffsigare och mer teoretiskt kunniga. 
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer vi ge en introduktion till ämnet, förklara varför studien genomförs samt 

ge en bakgrundsbeskrivning av för studien relevanta områden. Dessutom presenteras studiens 

syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Introduktion 

Sedan 1970-talet har ungdomar i Sverige haft möjlighet att kombinera studier med elitsatsning 

inom idrott genom ett Riksidrottsgymnasium (RIG) som till grunden är ett vanligt 

gymnasieprogram men med specialidrott som programfördjupning (Uebel, 2006). 

 

“De mest talangfulla idrottsungdomarna ska inspireras och ges förutsättningar att 

göra den totalsatsning som erfordras för att nå internationell elitnivå. Individen sätts i 

centrum genom det stöd som ges, samtidigt som var och en tar ansvar för sin egen 

utveckling. En av alla accepterad modell för de allra duktigaste är kombinationen av 

studier och specialidrottsträning i idrottsgymnasieverksamheten” 

Idrotten vill s. 25 

 

Texten ovan är hämtad från dokumentet Idrotten vill, den svenska idrottsrörelsens idéprogram 

som legat till grund för den idrottsliga verksamheten i Sverige sedan 1995. I avsnittet kan man 

också läsa att i utbildningen ingår även kunskaper som påverkar idrotten, exempelvis hur man 

äter och dricker rätt, hur kroppen fungerar vid olika slags belastning, hur man förebygger skador 

och hur man kan planera sin tid och medverka i de utvecklingsprocesser i vilka ens eget 

idrottande ingår (Riksidrottsförbundet, 2009 s.25). 
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År 2013 var 2 799 000 personer mellan 6 och 80 år i Sverige medlemmar i en idrottsförening 

(Riksidrottsförbundet, 2014). År 2014 finns ungefär 110 000 aktiva handbollsspelare (Eriksson, 

2014). Bland Sveriges handbollsungdomar blir varje år 16 stycken högstadieelever utvalda och 

erbjudna en plats på Rikshandbollsgymnasiet (RHG) som bedrivs på Katrinelundsgymnasiet i 

Göteborg, vilket är det enda gymnasiet med riksintag till handbollen i Sverige. Svensk handbolls 

idrottsliga mål med utbildningen är att efter avslutad utbildning ska eleverna ha kompetens att 

platsa i ett elitlag på såväl nationell som internationell nivå (Edwinson, 2013). Hedberg (2014) 

skriver i sin avhandling Idrotten sätter agendan att det saknas statistik på hur det går för de 

elever som går RIG, både idrottsligt och med studierna. Hedberg menar att man även borde 

undersöka varför det går som det gör för eleverna. Det var just detta som fick oss intresserade att 

läsa vidare kring RIG och elevernas idrottsliga framgångar efter utbildningen. 

 

Vi vill därmed undersöka hur samstämmigheten är mellan de tränare som verkar inom svensk 

handboll på elitnivå och de instruktörer som genomför utbildningen på RHG. Valet av idrott som 

skulle undersökas föll på handboll av två anledningar, dels för att det är ett gemensamt intresse i 

vår grupp, men också för att RHG har en tydlig målsättning med att få fram handbollsspelare 

med kompetens att spela inom nationell eller internationell elit efter avslutade studier. Valet 

underlättades också av det faktum att endast ett RIG i Sverige bedriver handbollsspecialisering. 

Genom att intervjua Svenska elitföreningars tränare och den samlade instruktörsgruppen på RHG 

vill vi klargöra vilken kompetens de anser krävs för att spela handboll på högsta nivå. Därefter 

vill vi analysera huruvida denna syn överensstämmer mellan de två grupperna och vilken 

uppfattning elittränarna har av studenter som examinerats från RHG jämfört med andra spelare 

som gått NIU eller gymnasieutbildning utan handbollsinriktning. Vår förhoppning är att 

utbildningen vid RHG kan stärkas av att få en ökad kunskap om hur elevernas framtida 

arbetsgivare ser på resultatet av deras verksamhet samt att RHG kan få större kunskap vad gäller 

den efterfrågade kompetensen hos nämnda elitlagstränare. 
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1.2 Bakgrund 

Bakgrunden syftar till att redogöra centrala områden som behandlas i studien, dessa är Svensk 

handboll, Riksidrottsgymnasium, Riksidrottsgymnasium handboll samt RHG-studenters 

måluppfyllnad. Dessa beskrivningar mynnar sedan ut i studiens syfte och frågeställningar.  

 

1.2.1 Svensk handboll 

Sedan början av 1970-talet har Sverige varit ett av de ledande länderna i handboll med 20 

medaljer i OS, EM och VM. De 110 000 aktiva handbollsspelarna i Sverige är jämt fördelat på 

kvinnor och män (Eriksson, 2014). 

 

Både för herrar och damer är den högsta serien i Sverige Elitserien, medan den näst högsta är 

Allsvenskan. Lagen i dessa serier är de som tillhör definitionen av elitlag enligt Svenska 

Handbollsförbundet1. I herrarnas elitserie spelar idag 14 lag och i damernas 12. I herrarnas 

Allsvenska spelar idag 14 lag och i damernas 12. Genom information om de svenska elitlagen på 

Svenska Handbollförbundets hemsida räknade vi ut snittåldern i samtliga lag i de båda 

elitserierna, detta för att se hur den generella åldern är i just de serier där målsättningen säger att 

studenterna ska spela efter gymnasiet. Däremot fanns inte tillräcklig information kring de 

allsvenska lagens spelare och därmed uteslöts de ur vår sammanräkning. 

 

De sammanlagt 235 spelare som idag spelar i herrarnas elitserie i handboll har en snittålder på 

23,8 år. Målvakterna har en något högre snittålder än utespelarna. Totalt är 29 av dessa spelare 

19 år gamla, vilket är den ålder då man vanligtvis går ut gymnasiet och den ålder då RHG har 

som mål att de ska ha kompetens att spela i ett elitlag. I damernas elitserie är medelåldern hos de 

216 spelarna 21,9 år och 23 av dessa är 19 år gamla. I damernas elitserie har Spårvägen det 

                                                 
1 Lennart Söderström, utbildningskonsulent Svenska Handbollsförbundet 2015-03-17, 

mailkonversation 
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yngsta laget (20,56 år) medan Sävehof var det äldsta laget (23 år). På herrsidan är Drott yngst 

(21,4 år) och Ricoh äldst (27 år). De yngsta spelarna i Elitserien är 17 år gamla, vilket också är 

den yngsta tillåtna åldern för en seniorspelare i svensk handboll (Svenska handbollsförbundet, 

2014).  

 

1.2.2 Riksidrottsgymnasium 

År 1972 startades ett projekt för att underlätta för elitidrottare att kombinera idrottsutövande med 

gymnasiestudier i syfte att ge dessa bättre förutsättningar efter avslutad idrottskarriär. De idrotter 

som ingick i detta försök var badminton, basket, bordtennis, skidor, tennis och volleyboll. Man 

började med en fem år lång prövoperiod innan skolöverstyrelsen tog över ansvaret 1977 och 

införde att idrotten även kunde tillgodoräknas som gymnasiepoäng. Man utökade också med fyra 

nya idrotter (Uebel, 2006). 

 

Inför läsåret 1991/92 lämnades ansvaret för gymnasieskolorna över från staten till kommunerna, 

vilket gav dem möjlighet att profilera utbildningarna och många centrala bestämmelser försvann. 

I och med de stora förändringarna efter denna omorganisation kom Statens skolverk, Svenska 

kommunförbundet och Riksidrottsförbundet (RF) överens om att göra en översyn av 

riksidrottsgymnasierna (Uebel, 2006). Denna utvärdering ledde till en kraftig minskning och 

tydligare elitprofilering av RIG och antalet elever minskade från 2500 elever till 1500 (Uebel, 

2006). Under 90- och 00-talen ökade de idrottsprofilerade utbildningarna kraftigt och det 

infördes även Regionala idrottsgymnasier (REG) och lokala idrottsgymnasier (LOG) (Eriksson, 

2010). REG och LOG stod dock utanför riksidrottsförbundets regi och drevs i samarbete mellan 

skolorna och någon lokal idrottsföreningen alternativt ett specialidrottsförbund. Våren 2010 fick 

mer än 10 % av alla gymnasieelever i Sverige betyg i ämnet specialidrott (Lund, 2014) och enligt 

Eriksson (2010) var den idrottsliga kvalitén varierande i olika delar av landet. I den nya 

gymnasiereformen 2010:235 begränsades därför möjligheten till idrottsprofilerade utbildningar 
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och de begränsades till endast RIG och Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) (Ferry, 

2014). 

 

RF bedriver olika typer av stöd för elitsatsning inom idrotten. Ett av dessa är möjligheten att 

kombinera sin elitsatsning med gymnasiala studier. Den svenska idrottsmodellen är att 

elitsatsningen på specifik idrott bedrivs inom ramen för traditionella gymnasieprogram. 

Verksamheten finansieras genom statens bidrag till idrotten (Nilsson, 2012). Syftet med 

Riksidrottsgymnasium (RIG) är att ge ungdomar möjligheten att kombinera elitidrott med sina 

gymnasiestudier. Detta ska ge goda förutsättningar att nå internationell elitnivå som senior. RIG 

erbjuder en individanpassad och flexibel miljö som ska genomsyras av glädje, utveckling och 

resultat. Träningen ska bedrivas av kompetenta tränare och lärare. Skillnaden mellan vanlig 

gymnasielinje och RIG är att man har schemalagd specialidrott som programfördjupning, 

individuellt val eller utökat program (Svensk idrott, 2015). Ämnet specialidrott innehåller både 

teori och praktik. Förutom själva idrottsutövandet får eleverna insikt i träning och vad som krävs 

för att öka prestationsförmågan (Svensk idrott, 2013). Idag finns 50 RIG inom 30 olika idrotter i 

Sverige och har totalt 1200 elever (Svensk idrott, 2015).  

 

RIG bedrivs främst av fyra samverkande parter. Dessa är RF, Skolverket, kommun eller enskild 

huvudman och specialidrottsförbunden (SF). RF har det övergripande ansvaret för 

kvalitetsutveckling, uppföljning och utvärdering. De beslutar också om vilka som får bedriva 

RIG och fördelar bidrag till dessa kommuner. Skolverket ansvarar för all gymnasieutbildning 

och godkänner till slut vilka som får bedriva RIG. SF leder och organiserar tillsammans med 

kommun eller huvudmannen den idrottsliga delen av utbildningen. De arbetar också med att 

utveckla, följa upp verksamheten samt anställa kompetenta tränare och anordna med 

antagningsprocessen (Svensk idrott, 2015). 
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1.2.3 Riksidrottsgymnasium handboll 

Handbollens riksidrottsgymnasium (RHG) finns på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg. Dit gäller 

så kallat frisök, som innebär att man kan söka oavsett var man bor i landet och får då med sig sin 

elevpeng och sitt bidrag automatiskt. Det är RF i samverkan man SF som ansvarar för 

verksamheten på RHG (Edwinson, 2013). 

 

Varje år spelas SverigeCupen i handboll. Det är en distriktslagsturnering som alla 

handbollsdistrikt i Sverige har rätt att ställa upp med lag i. Under dessa dagar tas 32 killar och 32 

tjejer ut till första riksintagningen i Göteborg. Därefter går 16 killar och 16 tjejer vidare till andra 

och sista uttagningen och därefter kommer 8 tjejer och 8 killar att erbjudas en plats på skolan. 

Eleven måste också klara betygskraven för gymnasiet för att komma in samt tillhöra 

sverigeeliten i handboll i sin åldersklass (rikshandbollsgymnasiet.se). 

 

Målet med verksamheten, från Svenska handbollsförbundets sida, är att efter genomgången 

utbildning ska eleverna ha kompetens att platsa i ett elitlag på nationell eller internationell nivå. 

Verksamheten ingår i SHF:s talangutvecklingsprogram som leds av tränare med erfarenhet från 

såväl nationell som internationell elitverksamhet (Edwinson, 2013). 

 

1.2.4 RHG- studenters måluppfyllnad 

Genom att kontakta tidigare RHG-studenter via sociala medier (se bilaga 2.) har vi kunnat följa 

upp i vilken grad de uppfyllt det idrottsliga målet med utbildningen. De vi inte fick kontakt med 

via sociala medier har vi sökt information om var de spelade nästkommande säsong via Google, 

hittade vi inte den önskade informationen där har personen räknats som ett bortfall. Information 

kring vilka de utexaminerade eleverna var erhöll vi från verksamhetsansvarig vid RHG och fick 

därefter själva söka informationen kring vilka klubbar de spelade i då denna informationen inte 

fanns. Tillvägagångssättet är säkert med tanke på att vi fick direkt kontakt med de berörda 
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eleverna men då inte alla svarade eller fanns via sociala medier har det blivit bortfall. Vi har 

undersökt studenter som examinerats från RHG åren 2012-2014. Av dessa studenter var det 23 

av 29 som efter avslutade studier spelade i en klubb belägen i eller kring Göteborg. 

Sammanställningen finns i Diagram 1 nedan. 

 

 

Diagram 1. Division för examinerade studenter vid RHG 2012-2014 

 

År 2012 gick totalt tio studenter ut från RHG. Av dessa spelade sex stycken följande säsong i 

Elitserien, en i Allsvenskan, två i lägre divisioner och en utomlands (norska andraligan). År 2013 

gick också totalt tio studenter ut. Av dessa spelade sex stycken följande säsong i Elitserien, en i 

Allsvenskan, ingen i lägre divisioner och en utomlands (tyska andraligan). Två av studenterna 

från 2013 har inte kunnat nås för vår undersökning. År 2014 gick totalt 15 studenter ut från 

RHG. Fem av dem spelade följande säsong i Elitserien, två i Allsvenskan och fyra i en lägre 

division (division 2 och division 3). Fyra av studenterna från 2014 har inte kunnat nås för 

deltagande vår undersökning. Samtliga av de studenter vi har lokaliserat som examinerats från 

RHG 2012-2014 har spelat handboll under säsongen som följde deras examen, därav är kategorin 

“hade slutat” tom. 
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Ferry och Olofsson (2009) skriver i en utvärdering av ämnet specialidrott på uppdrag av 

skolverket. I denna rapport jämför de uppfattningarna kring olika delar mellan studenter och 

lärare i specialidrott. En av frågeställningarna behandlar hur måluppfyllelsen ser ut. I denna fråga 

är studenter och lärare överens om att den är hög. I rapporten får eleverna själva definiera sin 

idrottsliga nivå innan RIG och nuvarande nivå. Elever på RIG anser sig totalt sett ha en högre 

nuvarande idrottslig nivå i sin specialidrott än när de började RIG. Dessutom anser 70% av de 

tillfrågade att specialidrott till stor del haft en positiv inverkan på deras idrottsliga utveckling.  

 

1.3 Problemformulering 

Hedberg (2014) skriver om avsaknaden av statistik kring RIG-studenters måluppfyllnad, detta är 

i linje med våra eftersökningar då vi inte heller finner något inom området. Frågan är då om 

instruktörerna på RHG vet om man jobbar på rätt sätt för att förbereda eleverna på framtida 

elitspel och förser dem med rätt kompetenser? Detta menar vi kan vara svårt att veta om man inte 

vet i vilken grad målen uppfylls och om man då kan utvärdera sitt arbete korrekt. I och med att 

målet med RHG är att man efter studierna ska ha kompetens att platsa i ett elitlag är det högst 

relevant att ta reda på om kompetenskraven som finns hos elitlagstränare stämmer överens med 

det tränarna från RHG anser att de behöver. Detta mål problematiseras genom att benämningen 

att platsa inte definieras, men vi väljer ändå att använda den korrekta målbeskrivningen enligt 

Svensk handboll då vi inte kan omformulera målsättningen. Det bör dock tas i beaktning att vi 

anser att målet till viss del är otydligt. Att platsa anser vi i denna studie innebär att bli uttagen till 

matcher i ett elitlag. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att jämföra uppfattningen om vilken kompetens som krävs för att platsa i 

ett elitlag i handboll mellan elitlagstränare och instruktörer på Riksidrottsgymnasiet i handboll. 
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Därmed vill vi även med uppsatsen undersöka elitlagstränares uppfattning av skillnaden mellan 

examinerade RHG-studenter jämfört med övriga spelare. 

 

1.4.1 Frågeställningar 

1. Vilken kompetens anser instruktörerna vid RIG i handboll krävs för att platsa i ett elitlag? 

2. Vilken kompetens anser tränarna i elitlag i handboll krävs för att platsa i ett elitlag? 

3. Hur anser elitlagstränare att kompetensen skiljer mellan RHG-studenter och övriga 

spelare? 

 

1.4.2 Avgränsningar 

För att avgränsa uppsatsen rimligt i vår studie har vi riktat in oss på handboll och dess 

riksidrottsgymnasium. Anledningen är att RHG har ett konkret idrottsligt mål med utbildningen 

som gör att man kan se i vilken grad de lyckas. Därefter har vi valt att intervjua ett urval 

elitlagstränare för att få en överkomlig skala. Vi söker efter elitlagstränares egna uppfattningar 

om vilka kompetenser som behövs, och söker inte precisa svar på vad som krävs för att spela på 

elitnivå. 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare vetenskaplig forskning kring området, de huvudbegrepp vi 

använt i våra sökningar är laguttagning, kravprofil, fysiska krav på handbollsspelare samt 

Riksidrottsgymnasium. Vi kommer att beskriva den tidigare forskningen i teman för de ämnen de 

behandlar. 

 

2.1 Laguttagning 

Gabbett, Georgieff och Domrow (2014) skriver en undersökning kring ungdomsvolleyboll, om i 

vilken grad den fysiska och tekniska skickligheten överensstämmer med vilka spelare som blir 

uttagna till att spela lagens matcher. Studien visar att tränarna baserade sina uttagningar till stor 

del på de subjektiva tekniska bedömningar de gjorde av spelarnas kvalitéer, medan de objektiva 

fysiska testerna hade en betydligt mindre korrelation med vilka som blev uttagna. 

 

 

2.2 Fysiska krav på handbollsspelare 

Ghobadi, Rajabi, Farzad, Bayati och Jeffreys (2013) skriver i en undersökning om de fysiska 

attributen vid VM 2013 för herrar i handboll, vilket får definieras som internationell elitnivå och 

resultatet bör således ses som intressant då RHG har som mål att utbilda elitspelare på både 

nationell och internationell elitnivå. Studien visar på en stor betydelse vad gäller fysiken i 

handboll, vilket senare kan kopplas till vad elittränarna i Sverige påtalar om just fysiken och hur 

det kan skilja sig nationellt och internationellt. I undersökningen framkom en stark korrelation 

mellan längd och vikt och resultat. Lagen delas in i sex grupper efter placering i mästerskapet 

och det visade sig att grupp 1 (lag 1-4) var både längst och tyngst, samt att grupp 2 (lag 5-8) var 

näst längst och näst tyngst. Placeringsgrupperna följde sedan samma mönster förutom på en plats 
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både vad gällde längd (grupp 5 på sjätte plats och grupp 6 på femte) och vikt (grupp 3 på fjärde 

plats och grupp 4 tredje). Undersökningen visade även att linjespelaren var tyngst (99,66 kg), 9-

metersspelare var längst (192,62 cm) och kantspelare var både kortast (185,01cm) och lättast 

(84,66 kg) i genomsnitt. Det resultatet kan kopplas till Karcher & Buchheits (2014) 

undersökning kring kravprofiler i handboll, där man menar att dessa kravprofiler bör anpassas 

efter spelarens position då det skiljer sig markant. En linjespelare behöver till exempel mer 

mulskelhypertrofi och styrka då den är involverade i betydligt fler dueller än både kantspelare 

och 9-metersspelare. Den visar även att kantspelare är de som springer mest under en match, och 

är även de som tar flest löpningar med en hög intensitet och bör träna därefter. 9-meterspelare är 

de som skjuter mest under en handbollsmatch, vilket innebär ett större slitage och behov av 

skadeförebyggande träning i axelpartier. Studien visar också att andelen kontringar sjunker ju 

längre matchen lider. De genomsnittliga löplängderna per minut i en handbollsmatch (53 

meter/minut) visade sig vara betydligt mindre än andra lagidrotter som rugby (89 m/min), basket 

(115 m/min) och fotboll (123 m/min).  

 

Michalsik, Madsen och Aagaard (2013) har undersökt fysiska krav hos damhandbollspelare 

under match och kommer fram till att handbollen ställer stora aeroba krav på sina utövare då man 

ligger på en hög relativ arbetsbelastning (ca 80 % av VO2 max) trots en låg andel högintensiva 

löpningar (ca 1 % av aktiv speltid). Studien styrker även Ghobadis m.fl. (2013) studie om att en 

minskning av de högintensiva insatserna sker under andra halvlek, troligtvis beroende på trötthet, 

samt att det finns skillnader i arbetsinsats beroende på position. Exempelvis springer kantspelare 

i genomsnitt betydligt mer under en match än övriga spelare.  

 

2.3 Idrottsprofilerad utbildning 

Magnus Ferry (2014) beskriver i sin avhandling Idrottsprofilerad utbildning- i spåren av en 

avreglerad skola den svenska idrottsrörelsen som att de skiljer sig mot hur det organiseras 
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internationellt. I Sverige har skolan inte någon egentlig involvering i ungdomars 

tävlingsidrottande, det är uppdelat mellan skola och idrottsrörelse. Hedberg (2014) skriver dock 

om RIG som en korsning mellan skola och idrott. Konceptet med uppdelningen mellan skola och 

idrottsrörelse anses vara den Svenska, eller Skandinaviska, modellen för idrottsrörelsen. Men 

denna modell har på senare år utmanats, bland annat av det ökade utbudet av idrott och fysisk 

aktivitet i skolan. Syftet i Ferrys avhandling är att beskriva och analysera utvecklingen av 

svenska idrottsprofilerade utbildningar samt belysa dess betydelse för svenska skolor. Han 

kommer i resultatet fram till att anledningen till det ökade utbudet av idrottsutbildningar är att 

konkurrensen ökat och att skolor på så vis vill locka till sig elever genom att erbjuda dessa 

inriktningar. Idrotten är speciellt attraktiv då barn- och ungdomars deltagande i föreningslivet 

växer allt mer vilket medför att dessa utbildningar får än fler potentiella intresserade. I och med 

den nya skolreformen från 2011 skriver Lund (2012) att det ställts högre krav på att idrotten ska 

ha en tydligare elitinriktning. Detta skulle enligt Lund (2012) innebära färre elever som 

praktiserar ämnet specialidrott, men att kvalitén skulle öka, både på de som går kursen och på 

förutsättningar och upplägg för de aktiva. 

 

Ferry (2014) kommer också fram till att eleverna som idag studerar vid idrottsgymnasierna inte 

är representativa för den totala populationen av gymnasieelever i Sverige. De lockar till större 

del pojkar, färre med utländsk bakgrund och fler med föräldrar som har högskoleutbildning. Det 

visas också att idrottsprofilerade utbildningar är bättre anpassat till vissa elever som i stor 

utsträckning innehar “rätt” bakgrund som syftar till välutbildade familjer och idrottsaktiva 

föräldrar. Vad gäller lärarna på idrottsprofilerade utbildningar visar det sig att dessa skiljer sig 

från övriga lärare som är verksamma inom gymnasieskolan. Majoriteten är män med svenskt 

ursprung och har genomgått en tränarutbildning hos något SF. Däremot visar det sig att få är 

utbildade lärare, vilket i många avseenden är avgörande om du ska få en tjänst eller inte. 

Hedberg (2014) skriver att även om tränarna är medvetna om kursplanen i de olika kurserna så 

lägger de mer vikt vid sin egen uppfattning av vad som hjälper utövarna att utvecklas och 
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planerar träningsupplägget efter det. Ferry (2014) menar då att just i specialidrotten visar det sig 

inte finnas något behov av utbildning för att bli anställd då utbildningen i SF anses vara 

tillräcklig, speciellt inom RIG där idrottskompetensen är högre rankad än annat. Vad gäller 

tränarna på RIG skriver Hedberg (2014) att tränarna är medvetna om målen med RIG och ställer 

upp på det men samtidigt finns det tre olika tolkningar av vad detta innebär och hur man kan 

utvärdera RIG:s måluppfyllnad. En tolkning är att tränarna menar att man kan kolla på de aktivas 

framgång efter avslutade studier medans en annan del menar att detta är irrelevant då skolan inte 

längre har någon inverkan på de aktivas karriär. Den tredje tolkningen går ut på att RIG finns till 

för de som av olika anledningar inte har en möjlighet att göra elitsatsning på hemmaplan.  
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3. Teori 

I detta avsnitt förklarar vi de centrala begrepp som används i studien. Vi presenterar också den 

teoretiska utgångspunkt vi använder oss av för att analysera resultatet. 

 

3.1 Begreppsförklaringar 

Nedan förklaras begrepp som används i studien, dessa är kravprofil, kompetens, instruktörer 

samt elitlagsränare. 

 

3.1.1 Kravprofil 

I denna studie används begreppet kravprofil frekvent. Detta är enligt RFs Elittränarutbildning 

(ETU) “en analys över vilka krav som idrottsgrenen ställer på den aktive och omgivande miljö 

för att nå en given prestationsnivå” (Ohlsson, 2011). Fördelarna med att använda en kravprofil 

inom idrotten är till exempel för att skapa en förståelse för vad som krävs inom olika områden 

för att nå en viss nivå, kunna göra en bra träningsplanering samt bra att använda vid rekrytering. 

 

För att få fram en kravprofil kan man till exempel studera de bästa inom idrotten, använda gamla 

testresultat, intervjuer med tränare, läsa aktuella forskningsstudier och följa resultatutveckling 

genom tid. Det finns inga fasta mallar av vad som ingå i en kravprofil, då det skiljer mellan olika 

idrotters karaktär, några delar kan vara: 

● Fysiska kvalitéer 

● Mentala kvalitéer 

● Tekniska kvaliteéer 

● Taktiska kvaliteér 

● Sociala kvalitéer 
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● Längd, vikt (Ohlsson, 2011) 

 

3.1.2 Kompetens 

Kompetensbegreppet i denna studie väljer vi att definiera efter Ellström (1992 s.21) 

 

En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 

eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångs- rikt (enligt egna eller 

andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, 

om möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet 

erbjuder. 

 

Ellström menar att kontexten eller situationen innefattar olika typer av färdigheter och 

kunskaper. Men även vilja, känsla och personlighet påverkar personens handlingsförmåga i en 

viss situationen. Kompetens är alltså förmågan att omsätta kunskap till handling i ett visst 

sammanhang.  

 

3.1.3 Instruktörer 

När vi i studien pratar om instruktörer så syftar vi till lärarna som verkar på 

Katrinelundsgymnasiet i ämnet specialidrott handboll. Dessa instruktörer presenteras närmare i 

avsnitt 5.1 Respondenterna. 

 

3.1.4 Elitlagstränare 

Elitlagstränarna i studien är tränare för lag i Elitserien för herr/dam eller i Allsvenskan för 

herr/dam. Tränarna presenteras även de i avsnitt 5.1 Respondenterna. 
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3.2 Kompetensteorier 

Nedan följer två teorier som använder till att analysera resultatet av studien.  

 

Den första teorin är Per-Erik Ellströms (1992) modell att se på kompetens inom ett 

yrkeskunnande där han delar upp modellen i fem kategorier. 

 

 

 Modell 1. Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande (Ellström, 1992) 

 

● Formell kompetens 

● Faktisk kompetens 

● Utnyttjad kompetens 

● Efterfrågad kompetens 

● Kompetensen som arbetet kräver 

 

Den formella kompetensen är den kompetens som personen anskaffat sig genom formell 

utbildning och som kan dokumenteras genom intyg, diplom eller betyg. Den faktiska 

kompetensen, eller den reella kompetensen, är den kompetensen som personen har och kan 

använda för att lösa uppgifter eller ett specifikt arbete. Den efterfrågade kompetensen är den 

kvalifikation som efterfrågas, både formellt och informellt. Den kompetens som arbetet kräver är 

den kompetensen som behövs för att kunna utföra arbetet på ett framgångsrikt sätt, kort sagt 

arbetets kvalifikativa krav. Den utnyttjade kompetensen är den kompetens personen besitter och 
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som denne faktiskt använder i sitt arbete (Ellström, 1992). Andersson säger i Kock (2014) att den 

formella och faktiska kompetensen kan vara lika men kan också skilja mycket.  

 

Den andra teorin är Illeris (2013) som samlar kompetensbegreppet i en illustration som han 

kallar kompetensblomman för att få en lättöverskådlig bild. Basen i blomman utgörs av 

individens ålder och nuvarande kontext. Blommans stjälk är länken mellan individen och den 

rådande situationen där kompetensen gör sig gällande. I Blommans centrum finns de handlingar 

som ska utföras i bestämda situationer, detta centrum omges av kronblad som alla representeras 

varsitt kompetensområde (kunskaper, färdigheter, attityder, bedömningar och beslutsfattande, 

helhetsorientering, strukturell förståelse, socialitet och samarbetsförmåga, självständighet samt 

personlig profil). Nedan följer en förklaring av Illeris (2013) begrepp: 

 

● Kunskaper, färdigheter och attityder 

Att handla kompetent i en situation utan kunskaper, färdigheter och rätt attityd inom det 

specifika området är inte möjligt. Det är en grundförutsättning, att inom ett område behärska 

dessa kategorier för att kunna handla kompetent. 

 

● Bedömningar och beslutsfattande 

Något som gör kompetenser skilda från kvalifikationer är personens förmåga att inom visst 

område behärska situationer och göra kvalificerade bedömningar. 

 

● Helhetsorientering 

Kompetens innefattar ett sammanhängande av både kognitiva, motoriska, sociala och 

emotionella färdigheter. Detta betyder att de delelement som en person besitter i rena färdigheter 

måste sammankopplas för att kunna användas i önskad miljö på ett tillfredsställande sätt. 

 

● Strukturell förståelse 
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Likt helhetsorienteringen så måste en person som hamnar i komplicerade och oförutsedda 

situationer ha en förståelse för vad situationen rör sig om och därigenom kunna analysera 

situationer på ett snabbt och rutinmässigt sätt. Ofta genom en stor del praktisk erfarenhet vilket 

lett till en personlig uppfattning inom området. 

 

● Socialitet och samarbetsförmåga 

I kompetensbegreppet ingår att man på ett ändamålsenligt sätt kan hantera och ingå i sociala 

sammanhang, det gäller både den nära socialiteten direkt med andra människor såväl som att 

fungera i grupper och den samhälleliga socialiteten. 

 

● Självständighet 

Kompetenser kommer genom uttryck i situationer som är lagrade, direkt eller indirekt i 

individen. Det är centralt både i samspel med andra och för en personlig tillfredsställelse att 

personen är medveten om sin egen förmåga och attityd. 

 

● Personlig profil 

Olika personer med tillsynesvis samma kvalifikationer besitter olika personlighetsdrag, dessa 

personer kommer tvivelslöst reagera olika och har således olika kompetenser i samma situation. 

När en kompetens kommer till uttryck i olika situationer använder en eller flera personer 

tillsammans sina färdigheter. Utmaningar kan exempelvis mötas med nyfikenhet eller skepsis, 

framåtanda eller försiktighet samt direkt handling eller tvekan.  

 

Illeris (2013) menar vidare att bladen kan skifta i betydelse för olika situationer och att alla blad 

inte alltid behöver ingå i en kompetens, en större del av uppräknade element ska dock vara 

representerade för uppnådd kompetens inom ett specifikt område. 
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4. Metod 

I detta avsnitt presenterar och motiverar vi vår metodologiska utgångspunkt med till största del 

två metodböcker, Alan Brymans Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder samt Pirkko Markula 

& Michael Silks Qualitative Research for Physical Culture. Vi diskuterar även kvaliteten i 

studien samt de etiska ställningstaganden vi tagit hänsyn till. 

 

4.1 Metodval 

Då vår uppsats syftar till att ta reda på personers olika uppfattingar i vissa teman är ett kvalitativt 

tillvägagångssätt att föredra. Markula & Silk (2011) skriver att man i kvalitativa studier är mer 

intresserad av att ta reda på människors upplevda verklighet. I en kvalitativ studie används inte 

ett hierarkiskt tillvägagångssätt där man tar en del i taget, utan Markula & Silk (2011) visar på en 

design som är mer öppen mellan de olika avsnitten (se figuren nedan). I Markula och Silks 

(2011) kvalitativa design ser vi även de olika avsnitt som behandlas i den kvalitativa studien. 

Dessa är Philosophical framework (vår tolkning), teoretiska utgångspunkter, datainsamling, 

ämnet, resultat, analys och reflektion samt presentation. 

 

Figur 1. Markula & Silks (2011) kvalitativa design. 
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Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer för att besvara våra frågeställningar kring hur 

elitlagstränare ser på kompetenskraven att spela i ett elitlag. Detta för att respondenterna själva 

ska kunna utforma svaren på sitt eget sätt och kunna forma svaren med egna ord. Enligt Bryman 

(2011) tillåter de semistrukturerade intervjuerna att respondenterna rör sig i andra riktningar och 

att vi anpassar oss efter svaren vi får och ställer eventuella följdfrågor. I och med detta 

tillvägagångssätt är det än mer relevant att använda Markula & Silks (2011) kvalitativa design 

där vi kan gå tillbaka och ändra i avsnitten vareftersom det leder hän. 

 

Vår intervjuguide består av teman med ett tydligt fokus som vi tar upp med respondenterna som 

enligt Bryman (2011) inte ska hindra alternativa synsätt eller idéer. Viktigt är dock att inte sväva 

iväg allt för mycket och hålla sig till syftet samt ställa frågor som svarar på våra frågeställningar. 

Våra teman i intervjuguiden är bakgrund, kompetenskrav samt RHG. I intervjuguiden använder 

vi oss därefter av olika frågor, vi inleder med bakgrundsfrågor om deras handbollsbakgrund och 

utbildningar, vidare använde vi både direkta frågor, indirekta frågor samt uppföljningsfrågor i de 

två andra temana (se bilaga 3.). 

 

Vårt andra tillvägagångssätt var att använda en fokusgrupp i frågeställningarna kring RHG-

instruktörernas uppfattning kring kompetens. Detta för att få en samlad bild av deras syn på 

kompetens och att de svarar i egenskap av gruppmedlemmar där det inte spelar någon roll vem 

som säger vad (Bryman, 2011). Vi använde även här temaområden som samtalen fördjupas i där 

vi styr vissa av frågorna. Intervjuguiden liknar den vi använde på elittränarna men med några 

andra teman, dessa är: Bakgrund, läroplan/kursplan, kompetenskrav, faktisk/formell kompetens 

och målsättning (se bilaga 4.). Nackdelar med fokusgrupp är bland annat att det kan få individer 

att modifiera svar utefter vad andra gruppmedlemmar säger, eller hålla med om saker som den 

egentligen inte gör, då får man egentligen fram svar som inte är exakt vad individerna tycker och 

tänker. Det finns även att risk att forskarna till viss grad har mindre kontroll över skeendet i 
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intervjun. När gruppen börjar forma en gemensam åsikt finns också risken att individerna slutar 

att tänka kritiskt och framföra egna tankar och åsikter (Bryman, 2011).  

 

4.2 Urval 

Vårt urval är till största del målinriktat där urvalet stämmer överens med våra forskningsfrågor. 

Men vi har även ett populationsurval, som i denna studie är elitlagstränare, där vi har tagit fram 

kontaktuppgifter till samtliga. I undersökningen ville vi få så stor spridning som möjligt vad 

gäller kön och nivå så vi gjorde ett slumpmässigt urval där vi lottade fram två tränare från 

respektive serie (Elitserien herrar, Herrallsvenskan, Elitserien damer och Damallsvenskan). 

Totalt fick vi fram åtta elitlagstränare som valde att delta i studien. 

 

I fokusgruppen ville vi samla de som är instruktörer på RHG idag. Valet av deltagare föll sig 

därför naturligt då vi i vår frågeställning vill veta RHG- instruktörers samlade syn på den 

kompetens som krävs för att spela i ett elitlag. Alltså är detta ett målinriktat urval som gör att vi 

inte behöver bestämma över gruppens storlek, utan även det blev naturligt i så många 

instruktörer som finns vid RHG. 

 

Vad gäller bortfallet hos vårt urval hade vi tre elitlagstränare som tackade nej till att medverka 

vid en intervju. Dock är det inget som påverkar vår tillförlitlighet i studien då det inte är av större 

betydelse vilka som deltog, så länge de uppfyllde kraven med det målinriktade urvalet. 

 

4.3 Genomförande 

Vi började med att göra en pilotintervju som genomfördes på Linnéuniversitetet med en 

handbollstränare, där vi gick igenom de teman som skulle behandlas för att se hur pass väl 

intervjun skulle fungera. Pilotintervjuer är bra för att vara så förberedd som möjligt, att undvika 

grundläggande misstag och bli medveten om situationer eller frågor som kan uppkomma i 
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samband med intervjun (Bryman, 2011). Vi ansåg att vår guide fungerade väl och inga större 

ändringar gjordes. Vi lärde oss hur vi bör ställa frågorna för att få de svaren vi ville, men då vår 

respondent i pilotintervjun hade väl uttömmande svar var vi även beredda på att vid de 

kommande intervjuerna behöva ställa mer följdfrågor. Vi fick även öva på att inte prata i mun på 

varandra och låta personen prata till punkt innan vi fortsatte. 

 

Vi började med att kontakta våra tilltänkta respondenter via e-post där vi frågade om de var 

intresserade av att ställa upp på en intervju (se bilaga 1.). Efter vi fått godkännande föreslog vi 

ett datum och tid för intervjun som antingen skedde via skype (tre stycken), personligt möte (tre 

st) eller över telefon (två st). Detta berodde på hur pass tillgängliga respondenterna var samt hur 

de själva önskade att intervjun genomfördes. Vid de intervjuer som skedde via ett personligt 

möte skedde två av de i Göteborg på Katrinelundsgymnasiet. Den tredje intervjun var i Lund på 

Sparbanken Skåne Arena. Vi använde en mobiltelefon med ljudinspelningsapplikation för att 

spela in intervjuerna, detta för att vi så verklighetstroget som möjligt skulle kunna transkribera 

ordagrant och undvika att missa språkliga nyanser som man enligt Bryman (2011) kan göra om 

man förlitar sig på anteckningar. Vid samtliga intervjuer informerades respondenterna angående 

de etiska ståndpunkterna (se 4.5 Etiska överväganden) samt vad syftet med studien är. Samtliga 

intervjuer varade mellan 24-43 minuter. Vi använde intervjuguiden som mall, men då 

respondenterna i vissa avseenden behandlade fler frågor i längre svar bortsåg vi från mallen. Vi 

ställde även en del följdfrågor beroende på vilka svar vi fick.  

 

Fokusgruppen träffade vi vid ett samlat tillfälle vid Katrinelundsgymnasiet i Göteborg, samtliga 

instruktörer vid RHG deltog och fick besvara frågorna från intervjuguiden. Även denna intervjun 

spelades in med mobiltelefon. 
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4.4 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi vår studies mått på den kvalitet, stränghet och mer generella 

forskningspotential som uppnås på grundval av vissa metodologiska och ämnesmässiga 

konventioner och principer. Vad gäller kvalitén i studien kommer vi diskutera dess tillförlitlighet 

då dessa kriterier är mer överförbara till kvalitativa studier enligt Gubas och Lincolns. Vi har 

alltså valt att inte diskutera studiens reliabilitet och validitet då enligt Guba och Lincolns anser 

att dessa förutsätter att det är möjligt att komma fram till en absolut bild av den sociala 

verkligheten, vilket inte är syftet i kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 

 

4.4.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i studien avgörs av fyra olika kriterier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

samt möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

4.4.2 Trovärdighet 

Trovärdigheten handlar om att få andra människor att acceptera och tro på våra beskrivningar. 

För att skapa en trovärdighet bör man följa de regler som finns och se till att de personer som är 

involverade i studien har fått tillgång till materialet för att få en bekräftelse på att forskarens 

resultat och intryck stämmer överens med respondenternas uppfattningar (respondentvalidering). 

Detta kan då medföra vissa svårigheter. Bland annat skriver Bryman (2011) om att denna typ av 

validering kan leda till vissa defensiva reaktioner från deltagarna och att de till och med kan vilja 

censurera vissa delar av studien. Vidare skriver Bryman (2011) att man kan ställa sig frågande 

till om deltagarna verkligen kan validera en forskares analys då studien oftast inte skrivs direkt åt 

respondenterna, utan för forskningssamhället.   

 

I vår studie har vi följt riktlinjer från Linnéuniversitetet samt metodisk utgångspunkt vad gäller 

att skriva uppsats på C-nivå vilket ger en trovärdighet till vår studie. Däremot har vi inte tagit 
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hänsyn till respondentvalideringen, dels beroende på vad Bryman (2011) påpekar vad gäller 

kritiken mot denne, dels att det inte funnits något intresse hos respondenterna att göra detta. Men 

då vi spelade in samtliga intervjuer kunde vi ordagrant citera intervjupersonerna korrekt vilket 

ger en liten marginal för tolkningsfel. Dessutom, när vi presenterar vår empiri citerar vi aldrig 

enskilda tränare utan sätter detta i ett större perspektiv där samtliga resonemang vägs in och 

ingen hängs ut vilket ändå ger en trovärdighet till vår studie. I vårt resultat presenterar vi 

samtliga individer som deltagit i studien och deras roll idag, där visar vi variationen i att det både 

finns tränare i toppen av Elitserien, men även tränare i botten av Allsvenskan på herr och 

damsidan och de olika infallsvinklar det kan ge.  

 

4.4.3 Överförbarhet 

Då man i kvalitativa studier syftar mer till att beskriva ett djup snarare än en bredd med det 

kontextuellt unika och den sociala verkligheten som studeras behöver man använda fylliga 

beskrivningar av kontexten och sammanhanget under studien. Detta för att kunna se om 

resultaten skulle bestå även i andra sammanhang (Bryman, 2011). 

 

Just kvalitativa studier är generellt svåra att replikera då det är så många olika aspekter som 

påverkas i den sociala kontexten. I vår studie har vi, i så stor utsträcking som möjligt, beskrivit 

både miljöer och personer i kontexten som de agerar, däremot är vi noga med att inte gå till 

överdrift för att undvika att mängden detaljer överskuggar analysen av de data man samlat in 

som Lofland och Lofland påpekar kan vara en risk (Bryman, 2011).  

 

4.4.4 Pålitlighet 

Guba och Lincoln (Bryman, 2011) menar att pålitligheten i studien kan liknas med reliabiliteten 

inom kvantitativa studier. Det innebär att forskarna behöver se till att det genomförs en 

fullständig redogörelse av samtliga faser av forskningsprocessen. Kolleger kan under processens 
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gång eller i slutet av arbetet fungera som granskare för att bedöma kvaliteten i arbetet och de 

procedurer som har valts (Bryman, 2011). 

 

Vi har i studien noga behandlat samtliga områden i forskningsprocessen och väl motiverat val 

och metod för studiens syfte. Andra studenter har granskat vårt tillvägagångssätt, samt att vår 

handledare under processen läst och kommenterat arbetet med ett granskande synsätt. Mot slutet 

av vårt arbete har även ett slutseminarium skett, där helheten och delarna granskats av andra 

studenter innan studien kan publiceras. Vi anser därför att pålitligheten i arbetet är hög. 

 

4.4.5 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Här måste forskarna kunna konfirmera att de agerat i god tro, vilket innebär att forskarna inte 

låtit personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka slutsatserna i studien (Bryman, 

2011). Guba och Lincoln menar att det ligger i granskarnas uppgift att tyda i vilken utsträckning 

resultaten går att styrka (Bryman, 2011).  

 

Detta uppnådde vi genom att konfirmera att vi agerat i god tro och att vi uteslutit våra personliga 

värderingar i utförandet av studien. Vi har också använt vår teoretiska utgångspunkt för analys 

av resultatet. 

 

Vad gäller vårt tillvägagångssätt med fokusgruppen finns det en del aspekter vi ställer oss 

kritiska till. I en fokusgrupp kan det finnas en eller flera personer som tar mer plats och på så sätt 

lättare får sin röst hörd. Vi märkte i fokusgruppen att, beroende på vilken frågan var, man 

förlitade sig på en person att denne hade kunskapen att svara. Därför kan det vara så att enskilda 

personers åsikter fick mer utrymme än andras i vissa frågor. Vi ser också att empiriinsamlingen 

blev betydligt mer grundlig i de åtta intervjuerna med elittränarna, än det vi fick från 

fokusgruppen då varje intervju varade mellan 24-43 minuter och fokusgruppen i 45 minuter. 

Detta gjorde att jämförelsen blev ojämn då vi hade mer data att utgå ifrån från elittränarna. Vi 
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skulle helst använt en fokusgrupp även vad gäller elittränarna, men detta var inte möjligt på 

grund av rådande slutspel/kval för vissa av lagen samt de geografiska avstånden.  

 

Enligt Bryman (2011) finns en risk med telefonintervjuer då det är lättare för intervjupersonen att 

avsluta samtalet, än om man ses ansikte mot ansikte. Detta medförde i vårt fall att 

telefonintervjuerna vi gjorde också blev de kortaste och kan innebära att vi här inte fick lika 

uttömmande svar från dessa respondenter. 

 

4.5 Etiska överväganden 

I det här avsnittet kommer vi beskriva och tydliggöra hur vi arbetat med de etiska frågor som vi 

under arbetets gång tagit ställning till. Nedan förklarar vi närmare kring de fyra huvudkraven 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informeras om samtliga krav innan intervjun 

påbörjades.  

 

4.5.1 Informationskravet 

Det första etiska kravet går ut på att vi informerar uppgiftslämnare om vilken uppgift de har i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vi skall också informera om att 

deltagandet i undersökningen är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan och att den 

insamlade informationen endast kommer användas i studies syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

4.5.2 Samtyckeskravet 

Detta krav innebär att vi skall få uppgiftslämnarnas samtycke vad gäller deltagande i studien 

samt att personen när som helst får avbryta sitt medverkande (Vetenskapsrådet, 2002). 

 



Granström, Larsson & Lönnerheden            ”Handboll är ju en så jävla komplex sport” 
 

33 

 

4.5.3 Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om personerna i denna studie ges största möjliga konfidentialitet, uppgifterna ska 

behandlas på ett sådant sätt att ingen utomstående ska kunna identifiera våra intervjupersoner. 

Detta gäller i synnerhet uppgifter som kan vara etiskt känsliga (Vetenskapsrådet, 2002). Även då 

samtliga intervjupersoner informerades angående anonymitet var det ingen av dem som önskade 

vara anonym i studien. 

 

4.5.4 Nyttjandekravet 

De uppgifter som vi samlar in om enskilda personer får endast användas i studiens syfte och får 

inte lånas ut för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifterna användes endast i 

studiens syfte. 
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5. Resultat 

I detta avsnitt presenterar vi det resultat som framkommit från studiens intervjuer samt 

fokusgrupp. Resultatet presenteras kategoriserat efter uppsatsens ovan nämnda frågeställningar 

för att sedan tematiseras efter svaren vi fått. 

 

5.1 Respondenterna 

Nedan presenteras samtliga elitlagstränare som deltog vid intervjuerna samt de instruktörer som 

deltog vid fokusgruppen på Rikshandbollsgymnasiet. Tränarskolan (TS) inom handbollen börjar 

med basutbildning (nybörjartränare) sedan kommer TS1 (grundträningsstadiet) därefter TS2 

(uppbyggnadsstadiet) och därefter TS3 (prestation/högprestationsstadiet). Som högsta 

utbildningsnivå finns även mastercoach (internationell elitlagstränare). 

 

5.1.1 Elitlagstränare 

Basti Rasmussen är huvudtränare för LUGIs herrlag i Elitserien sedan ett år tillbaka. Han kom 

med i landslaget i handboll vid 18 års ålder. Utbildad brandman, har gått TS1, 2 och 3 samt 

mastercoach. 

 

Mikael Franzén är huvudtränare för Alingsås herrlag i Elitserien sedan tre år tillbaka. Mikael 

började spela handboll i HK Aranäs för att sedan spela med RIK. Han tränade sedan HK Aranäs 

och Sävehof herrlag innan sin nuvarande tränarroll. Har gått TS1, 2 och 3 ska påbörja 

mastercoach i Danmark i vår. 

 

Fredrik Söderberg är assisterande tränare för Skånelas damlag i Elitserien sedan ett år. Han 

spelade själv i Westermalms IF HK och Skånela IF. Har gått TS1 och 2 samt är på gång att starta 

TS3. 
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Jessica Enström är assisterande tränare i VästeråsIrstas damlag i elitserien sedan ett år. Hon har 

själv spelat på elitnivå och landslag. Har gått TS1 och 2. 

 

Tommy Pettersson var tränare i HP Wartas herrlag till och med förra säsongen då de gick upp i 

Allsvenskan. Tommy har själv spelat i elitserien samt i Norge. Under senaste säsongen har han 

stöttat huvudtränaren i HP Warta. Han har ingen tränarutbildning men läst ledarskap på 

universitet. 

 

Kenneth Andersson är huvudtränare för IFK Ystads herrlag i Allsvenskan. Han har varit tränare i 

bland annat IFK Kristianstad, Hallby i Elitserien och Allsvenskan. Har gått TS 1, 2 och 3 samt 

mastercoach i Danmark. 

 

Patrik Olsson var under säsongen tränare för RP IFs herrlag i division 1, men fick efter jul även 

ta över RPs damer i Allsvenskan. Patrik har själv spelat i bland annat Sävehof, Kroppskultur, i 

både Allsvenskan och Elitserien, även spelat sex år i Danmark. Han har gått tränarutbildning i 

Danmark som motsvarar TS2 i Sverige och går just nu TS3 här i Sverige. 

 

Emma Franz har varit assisterande tränare i KFUM Lundagård. Hon har spelat själv, men fick 

sluta på grund av skada och blev istället tränare, tränar just nu H43 Lunds A-flickor. 

 

5.1.2 Instruktörer vid RHG 

Dennis Sandberg är assisterande tränare i Alingsås herrlag i Elitserien. Dennis har vart tränare på 

Katrinelundsgymnasiet i sex år. Har TS 1 och 2 som tränarutbildning, ska påbörja TS3. 

 

Tony Larsson jobbar idag med klubbfrågor inom Redbergslids IK. Han har gått TS1, 2 och 3 

som tränarutbildning.  
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Lisette Norén är ledare i Sävehof och varit på Katrinelundsgymnasiet i fyra år. Har TS1 och 2 

samt går TS3 nu.  

 

Magnus Johansson är tränare för Sävehofs herrlag i Elitserien. Har var tränare på 

Katrinelundsgymnasiet i sju år. Har gått tränarutbildning 3 elit (tidigare form av 

tränarutbildning) och mastercoach. 

 

5.2 Vilken kompetens anser instruktörer vid RHG krävs för att 

platsa i ett elitlag? 

Denna frågeställning riktar sig mot instruktörerna vid RHG. Under denna fråga finns svaren 

kategoriserade i rubrikerna attityd, fysik, teknik och övrigt. Svaren generaliseras till 

fokusgruppen som helhet. 

 

5.2.1 Attityd 

Instruktörerna är överens om att den viktigaste kompetensen som behövs hos en spelare för att 

platsa i ett elitlag är att ha viljan att träna samt att förstå varför man tränar och förmågan se 

helheten med alla delar för att få ihop vardagen. 

 

“Sen är det ju det här med träningsvilja liksom att man vill bli så bra som möjligt, att man har 

intensiteten och viljan varje gång man går ut på träningsplanen, det bär ju hur långt som helst.”  

- Instruktör RHG 

 

Instruktörerna är också medvetna om riskerna med RHG, det är lätt att bränna ut sig för att man 

som spelare tidigt vill ta en plats i ett A-lag fast man inte är mogen fysiskt eller psykiskt. Det 

önskas en viss tålmodighet, både bland spelare och klubbtränare så att de  sistnämnda inte 
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slänger in yngre spelare för tidigt på för hög nivå. Is i magen och tålmodighet, förmågan att 

kunna känna sin egen fysiska status och därefter ta egna kloka beslut är något som krävs för att 

nå elitnivå och inte ta ut sig i för tidig ålder enligt instruktörerna på RHG.  

 

Instruktörerna påpekar även vikten av att veta vad det innebär att spela och verka i ett lag. Även 

då man på RHG tränar mycket individuellt idag och det är mycket “jag-fokusering” bland unga 

så är det viktigt att kunna se sig själv som en del i ett lagbygge och kunna anpassa sig till en 

grupp. 

 

5.2.2 Fysik 

Fysiken menar de spelar en stor roll i många avseenden, dels deras fysiska storlek som ibland 

kan vara helt avgörande. Som spelare bör man se till att ha en god fysisk status genom att träna 

styrka och kondition vid sidan av handbollsträningen. 

 

5.2.3 Teknik 

Instruktörerna anser att det tekniskt kan räcka med att ha en spetskompetens som du är väldigt 

bra på, till exempel att skjuta, då kan det räcka för att vara spelare på elitnivå. Men du kan även 

vara en duktig spelfördelare, då är du duktig på massor av saker. De menar att det gäller att 

utveckla din spetskompetens så mycket som möjligt, och att försöka att få med sig andra 

delmoment en aning vilket gör att du får fler val av vad du kan göra. De menar att det inte finns 

någon uttalad “mall” eller liknande på vad man behöver som elitspelare, utan spelaren kan vara 

exceptionell på en eller två saker för att vara en världsspelare idag.  

 

“... då hade man ju bara skrivit ut det på recept så, om det vore så enkelt. Utan här på skolan 

handlar det ju mer om var spelaren befinner sig just nu och vad vi kan tillsammans utveckla 

därifrån. Sen var det bär, det vet jag inte om någon kan svara på.” 
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- Instruktör RHG 

 

5.2.4 Övrigt 

Att klara av att kombinera sin handbollsträning med livet utanför handbollen, med skola, jobb 

och det sociala ses som en förutsättning. En sista faktor som tas upp och som kan påverka 

hurvida spelaren platsar i ett elitlag eller inte kan vara hur stor efterfrågan är. De menar att vissa 

år försvinner många äldre ut i proffsligor för att klubbar inte har råd att betala dyra löner, och vill 

värva yngre spelare som har lägre lönekrav. Men andra år är standarden på spelare väldigt hög 

och då kan det vara svårare att ta en plats. Instruktörerna menar också att RHG har en kvot på 

över 80 % av examinerade elever som når nationell elit. Av dessa 80% är det 80% som spelar i 

en klubb i Göteborgsområdet med omnejd direkt efter avslutade studier. 

 

 

5.3 Vilken kompetens anser tränarna i elitlag i handboll krävs för 

att platsa i ett elitlag? 

För att få en gemensam bild av vilka kompetenskrav de svenska elittränarna i handboll ställer så 

har vi sammanställt deras svar i rubrikerna fysik, teknik, attityd och övrigt. Tränarna har varit 

samstämmiga i flera avseenden men också splittrade i vissa frågor. 

 

“Handboll är ju en så jävla komplex sport, du behöver ju allt för att bli bra … du behöver 

snabbhet, styrka, skalle, det krävs ju en del å kliva in i ett elitserielag.”  

- Elitlagstränare 
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5.3.1 Attityd 

Bland de svenska elittränarna i handboll kan man se en klar samstämmighet kring begreppet vilja 

och träningsvillighet när de beskriver den kompetensen som krävs hos en elitspelare.  

 

“Man måste brinna för sin sport!” 

- Elitlagstränare 

 

Tränarna vill att spelarna ska ha viljan att träna, viljan att vinna, viljan att ge allt i alla 

situationer. Flera elitlagstränare menar också att viljan är viktigare än erfarenheter, man menar 

att om viljan finns så kan spelaren få tillräckliga erfarenheter i det egna laget. Tränarna värderar 

att spelaren vill lägga ner jobbet som krävs och att den har en stark drivkraft för att bli bra, att 

hen vågar misslyckas för att ta lärdom av det och utvecklas av erfarenheter. Ett jävlaranamma, 

intensitet, nyfikenhet och en träningsvilja är de viktigaste delarna för att nå eliten. 

 

“Vara beredd på att det blir tuffare om man flyttas från junior till senior, vara beredd på motgång 

och ha ett långsiktigt tänk.” 

- Elitlagstränare 

 

Tränarna är överens om att den mentala biten är viktig hos en elitspelare. Då sporten inte har de 

ekonomiska muskler som betalar ut några större summor till spelarna så är tränarna överens om 

att förståelsen för detta är viktig. Några elitlagstränare menar att spelarna ska ha mål och planer 

för den dagen då karriären tar slut, vilken den kan göra vid exempelvis en plötslig och oförutsedd 

skada. De flesta klubbarna kan som man nämner inte betala ut några större löner, vilket kräver att 

spelaren är redo att jobba eller plugga vid sidan av idrotten. Spelaren måste ha en förståelse för 

vilket arbete och planering som krävs för att vara en handbollsspelare på elitnivå. Tränarna 

lägger också stor vikt vid att spelaren är redo att möta motgångar. Ofta har de spelare som 

flyttats upp dominerat i sitt lag i sin åldersklass, för att sedan möta betydligt bättre motstånd på 
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seniornivå. Detta kan upplevas som turbulent och spelaren bör vara redo att tillbringa en tid på 

avbytarbänken innan denne får chansen. En självinsikt i vart man står utvecklingsmässigt samt 

förmågan att sätta upp och följa mål är en viktiga egenskaper. Den mentala styrkan, att klara av 

motgångar och att kunna sköta träning vid sidan av den gemensamma träningen är förespråkat, 

man påpekar också att det är väldigt viktigt som spelare att man klarar av att hantera sin övriga 

livssituation. 

 

5.3.2 Teknik 

Tränarna är eniga om att en spelare som ska ta plats i en elittrupp måste ha någon mån av 

handbollsteknisk bas. Det är en del av tränarna som menar att spelaren ska vara helt 

färdigutbildad, gärna vid ett handbollsgymnasium eller i en elitklubb, så att spelaren direkt kan 

anpassa sig till lagets spelsystem. Andra elitlagstränare efterfrågar istället någon spetskompetens, 

exempelvis ett väldigt bra skott eller en exceptionell snabbhet, för att sedan komplettera med det 

som tränaren anser att spelaren saknar. Flera elitlagstränare söker en smarthet hos spelare, 

spelförståelse och förmågan att kunna slå rätt passningar i rätt lägen, ta rätt beslut anpassat till 

situationen. Samtliga elitlagstränare ser gärna en spelare som är lång, stark, smart och teknisk 

som tål stryk och skjuter bra, men de premierar vad de kallar en teknisk handbollspelare framför 

så kallade fysmonster. 

 

5.3.3 Fysik 

Tränarna i studien är alla eniga om att fysiken är viktig inom handbollen, den ska gärna finnas 

färdig hos spelaren som ansluter till truppen, något som enligt tränarna är ovanligt hos en spelare 

som kommer från juniorspel. 

 

 “... det finns inga genvägar till framgång heller utan det handlar om att kunna underkasta 

sig det här med att kunna träna träna träna.” 
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- Elitlagstränare 

 

Flera av tränarna menar dock att endast en viss fysisk grund krävs, det är något som kan vara 

fördelaktigt då man som tränare kan forma spelaren in i den tilltänkta rollen, det är dock 

förespråkat att en förkunskap om träningslära finns. Mer konkret pratar flera elitlagstränare om 

explosiv- och snabbstyrka snarare än uthållighet, det avgörs dock av vilken position på banan 

som spelaren har. Man nämner att tränare tidigare gått efter standardiserade fysiska värden men 

att man numera ser till varje individs personliga utveckling. 

 

5.3.4 Övrigt 

“Spelare måste fungera i gruppen, duktiga och kompetenta har valts bort på grund av den 

orsaken.” 

- Elitlagstränare 

 

Flera elitlagstränare påpekar vikten av att spelaren måste fungera socialt, som en del i gruppen, 

på planen och i samhället. Att generellt kunna uppföra sig, respektera regler på och av planen 

och kanske framförallt att fungera socialt tillsammans med laget. Flera elitlagstränare ger 

exempel då spelare som helt och hållet valts bort på grund av att det skurit sig mellan dem och 

andra personer  i och runt laget. Att ha ett gott rykte från sin tidigare karriär spelar också in hos 

flera elitlagstränare, då referenser är ett av de sätten som de använder sig av i sin rekrytering av 

spelare.  
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5.4 Hur anser elitlagstränare att kompetensen skiljer mellan RHG-

studenter och övriga spelare?  

De svenska elittränarna i handboll har delade åsikter om studenter vid RHG. De flesta 

elitlagstränarna har inte någon större kännedom om spelare som examinerats från gymnasiet, 

medans andra elitlagstränare har mer kunskap om både examinerade och nuvarande spelare vid 

utbildningen.  

 

“... jag har kanske inte jättekoll på alla gymnasium ute i Sverige, men som jag sa jag tror att dom 

flesta, även riks och NIU, jobbar snarlikt men det är ju ändå ett riksintag  men det är inte alltid de 

bästa spelarna som går på riksgymnasiet så det är ju inte allt, men kommer det någon som säger 

att de gått riksgymnasiet då förväntar jag mig en viss kvalitet på den spelaren, absolut!” 

- Elitlagstränare 

 

De flesta elitlagstränare är överens att en spelare som genomfört utbildningen på RHG besitter en 

annan typ av kompetens än de som gått på NIU eller de som inte gått på något 

handbollsgymnasium alls. Samma elitlagstränare ser utbildningen vid RHG som en dörröppnare, 

ett intyg på att de är duktiga handbollspelare som vet vad som krävs för att vara spelare på 

elitnivå. De som har gått RHG har enligt elittränarna god kunskap inom träningsupplägg, kost, 

känsla för sin egen fysik, handbollsteknik och med en proffsigare attityd i jämförelse med de 

spelare som inte gått samma utbildning.  

 

De fördelar som tränarna nämner gällande RHG är det ökade antalet timmar som spelarna lägger 

på sin handboll, att spelarna får träna med och mot bättre motståndare, att de har kompetenta 

instruktörer inom flera olika områden samt förutsättningar att utveckla sin fysik mer än de som 

inte gått utbildningen. 
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“… dom har en annan grundkompetens handbollsmässigt. Sen säger jag inte att dom är bättre 

tränade. Men rent taktiskt och tekniskt så märker man att dom har lagt lite fler timmar och nu har 

RHG väldigt bra och kompetenta tränare framförallt så att dom får en bra utbildning, det märker 

man på dom.” 

- Elitlagstränare 

 

Den samlade åsikten av elittränarna är dock att en examen från RHG inte ger någon fördel att 

komma in i en elittrupp, men att den definitivt gör en spelare intressant att se närmare på. 

Examen ger en, som vissa elitlagstränare benämner det, kvalitetsstämpel på att spelaren besitter 

relevant kompetens och redan har genomgått en viss selektering och process för att komma in på 

utbildningen. 

 

“Du har ju en ambition liksom, du har ändå blivit utvald ... så det är ju klart att då har du ju ... 

gått igenom en process redan alltså på så sätt så är du ju en elit.” 

- Elitlagstränare 

 

Några av elittränarna är dock skeptiska till RHGs nytta i en jämförelse med NIU-utbildningarna, 

men medger att de inte har någon större kunskap om hur utbildningen bedrivs. Den största 

nackdelen som elittränarna påpekar med RHG i en jämförelse med NIU är dock omställningen 

som en ung spelare tvingas göra genom att flytta ifrån sin sociala trygghet på hemorten. Samma 

elitlagstränare menar dock att en spelare som klarar den omställning som krävs vid en flytt och 

att genomföra de tre åren på RHG får en fördel gentemot de som inte gått utbildningen. En annan 

kritik från tränarna mot RHG är att den ökade träningsmängden kan leda till överträning eller 

motivationsbrist.  
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Viss kritik riktar också tränarna mot RHGs funktion, då de menar att utbildningen inte är 

tillräckligt givande för att få spelare att flytta sig från sin hemort. Flera elitlagstränare påstår att 

spelarna som går NIU har bra instruktörer och får tillräcklig utveckling på sin hemort, och att 

RHG förlorat sin plats som den främsta utbildningsplatsen för handbollsspelare. Flera 

elitlagstränare menar att de bästa spelarna inte längre söker sig till RHG. Dels för att de är trygga 

i sin nuvarande miljö samt även att de redan är så pass bra när de börjar utbildningen, att tränarna 

menar att spelaren ändå kan nå långt i sin karriär även via studier på ett annat 

handbollsgymnasium. 
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6. Analys 

I detta avsnitt ämnar vi analysera vår empiri mot tidigare forskning samt vår teoretiska 

utgångspunkt för att besvara våra frågeställningar samt svara upp till vårt syfte. 

 

Den efterfrågade kompetensen i Ellströms modell är i vår mening den kompetens som 

elittränarna efterfrågar. De nämner både fysik, teknik, social kompetens och attityd som viktiga 

delar i begreppet. Den del som kommer fram hos samtliga elitlagstränare med en liknande 

formulering är attityden och viljan att träna. Instruktörerna vid RHG är av samma uppfattning 

som elittränarna i sin beskrivning av attitydens del av den samlade kompetensen hos en 

handbollsspelare. Även Illeris (2013) nämner attityder, vid sidan av kunskaper och färdigheter, 

som en grundförutsättning för en kompetens. 

 

Vi använder Illeris (2013) kompetensblomma för att illustrera de egenskaper som 

elitlagstränarna efterfrågar som de viktigaste för att ha kompetensen att ta en plats i ett elitlag i 

handboll. Som vi redan nämnt så är kunskaper, färdigheter och attityder en grundförutsättning 

för att behärska ett område, dessa delar nämner tränarkåren i vår undersökning vid flera olika 

tillfällen. Kunskapen som enligt elittränarna krävs sträcker sig från handbollsteknisk- och 

teoretisk, till kunskap om träningslära och kost. Även instruktörerna vid RHG är av samma 

uppfattning vad gäller kunskapen som krävs för att spela på elitnivå, men nämner också att 

individen kan utgå ifrån och därefter utveckla den egenskap som densamme behärskar bäst och 

därigenom samtidigt utveckla sina övriga egenskaper. Färdigheterna ligger i att kunna utföra sina 

kunskaper, attityden är viljan att utföra dessa kunskaper.  

 

Spelaren måste också kunna göra bedömningar och fatta beslut baserat på dessa bedömningar. 

Elittränarna har under denna punkt talat om bedömningar och beslutsfattande på spelplanen. 
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Instruktörerna vid RHG och elittränarna påtalar också vikten av att utanför planen göra 

bedömningar och fatta beslut om sin egen fysiska status och att även i privata frågor ta rätt 

beslut.  

 

Den helhetsorientering som utgör ett av bladen i kompetensblomman kopplar vi samman med 

det både instruktörerna vid RHG och elittränarna benämner som förståelsen för vad det innebär 

att vara en elithandbollspelare. Att klara av olika delmoment, som att skjuta på ett visst sätt eller 

att ha förmågan att passa in i en grupp, är inte tillräckligt om inte alla delar sammankopplas och 

används på ett tillfredsställande sätt. Instruktörerna vid RHG talar i ett bredare perspektiv om att 

klara av att kombinera det privata livet utanför idrottskontexten tillsammans med 

idrottsutövandet. 

 

För att vara kompetent måste man också ha en strukturell förståelse över situationen man 

befinner sig i. Elittränarna nämner förmågan att ta rätt beslut vid rätt situation, vilket kräver att 

en handbollsspelare vet vad som pågår runt om densamme och vad situationen kräver för att 

målet ska uppnås. Instruktörerna vid RHG nämner dock inget om strukturell förståelse. 

 

En del av det samlade kompetensbegreppet är socialitet och samarbetsförmåga. Elittränarna 

nämner både socialitet och samarbetsförmåga hos en spelare med kompetens som viktig, både att 

kunna hitta sin plats i laget och föreningen, men också att respektera regler på planen och i 

samhället. Instruktörerna på RHG nämner särskilt anpassningsförmågan till en grupp och att 

kunna se sig själv som en del av ett lag som viktiga.  

 

Med självständighet menar Illeris (2013) att en person som uppnått kompetens inom ett visst 

område har en självkännedom om sin egen förmåga och att den känner tillfredsställelse när hen 

utför denna förmåga. Elittränarna menar att en elitspelare bör ha denna förmåga, att spelaren vet 
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vart den står utvecklingsmässigt, att den har ett uppsatt mål samt att den har viljan att nå det 

målet. 

 

Kompetensblomman innefattar även ett blad benämnt personlig profil. Elittränarna nämner 

nyfikenhet, intensitet och jävlaranamma som önskvärda personlighetsdrag, men vi vill också 

lägga in det både instruktörerna och elittränarna säger om viljan. En spelare kan ha attityd att 

träna, men har den också det personliga ansvarstagandet, att träna när lusten är låg och även 

utanför den gemensamma träningstiden, då ligger det i den personliga profilen. Instruktörerna 

vid RHG nämner långsiktighet, framåtanda och tålamod som viktiga attribut inom den personliga 

profilen hos spelaren. 

 

Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att elittränarna och instruktörerna på RHG har liknande 

bilder av vilka komponenter som ska utgöra kompetensen som krävs för att ta en plats i ett 

elitlag. Elittränarnas svar har varit varierade och tillsammans har de åtta intervjuobjekten vidrört 

samtliga delar av kompetensblomman även om inte någon av dem ensam berörde samtliga delar. 

Vad gäller instruktörerna vid RHG benämner de inte samtliga kompetenser i blomman. Samtliga 

elitlagstränare nämnde dock att det krävdes en helhet och att man behövde en kunskapsgrund där 

fler egenskaper än de enstaka som de räknade upp behövdes. Både elitlagstränare och 

instruktörer är dock överens om att attityden är den viktigaste komponenten för en aspirerande 

elitspelare. I begreppet attityd lägger de in både träningsvilja, vilja att utvecklas, viljan att jobba 

för att nå sitt långsiktiga mål och se på uppgiften med ödmjukhet. 

 

Ingen av de tränare vi frågade, vare sig instruktörerna på RHG eller elitlagstränarna använde sig 

av någon uttalad kravprofil. Den vanligaste anledningen de uppgav var att de tyckte att 

handbollen var en så pass komplex och varierad idrott att det inte gick att utforma en kravprofil 

som täcker alla de delar man behöver som handbollsspelare i olika positioner. En kravprofil kan 
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enligt RF (Ohlsson, 2011) innehålla många olika delar, bland annat fysiska, mentala, taktiska och 

tekniska beroende på idrottens profil. Buchheit och Karcher (2014) kommer i sin studie fram till 

en fysisk och teknisk kravprofil för olika positioner hos elithandbollsspelare. Det faktum att 

tränarna lägger större vikt vid mentala och taktiska attribut än de fysiska gör att behovet av en 

sådan kravprofil kan ses som marginell ur deras synpunkt. Detta stämmer även överens med den 

undersökning Gabbet, Georgieff och Domrow (2007) gjorde om uttagningar till volleybollag. 

Både elitlagstränare och instruktörer på RHG anser att en handbollsspelare inte behöver behärska 

alla fysiska och tekniska delmoment, utan snarare att man ska inneha en särskild 

spetskompetens, givetvis i kombination med en teknisk bas. Ghobadi et al. (2013) kommer 

däremot fram till att det finns en mycket stark korrelation mellan fysik och resultat vid VM i 

handboll för herrar. Vilket varken elittränarna eller instruktörerna framställer som en av de 

viktigaste kompetenserna. 

 

6.1 Hur anser elitlagstränare att kompetensen skiljer mellan RHG-

studenter och övriga spelare? 

Elitlagstränarna anser att en examen vid RHG ger en formell kompetens. Däremot så säger 

elitlagstränarna att den formella kompetensen inte räcker för att de ska bli erbjudna en plats i 

deras lag, de använder sig även av referenser och provspel för att besluta sig om en spelare är 

kompatibel.  

 

Förutom en god grundkunskap och en hög lägstanivå i handbollstekniska moment nämner vissa 

elitlagstränare att de upplever att RHG-studenter har bättre taktiskt kunskap. Framförallt lyfter de 

helhetsorienteringen som den kompetens som skiljer mest mellan de som har gått RHG och 

övriga spelare.  
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7. Diskussion 

Ingen elitlagstränare eftersöker alla blad i Illeris kompetensblomma, men alla blad är 

representerade när vi lägger ihop samtliga elitlagstränares svar. Detta tyder på det som många 

elitlagstränare säger att de har olika krav på vad som krävs och vill få ut olika saker från sina 

spelare. Vissa kompetenskrav, till exempel attityden och viljan att träna, tas upp av samtliga 

elitlagstränare medans andra kompetenskrav skiljer sig från elitlagstränare till elitlagstränare. En 

del elitlagstränare och instruktörer pratar även om att det gäller att ha en eller ett par 

spetskompetenser som gör att du sticker ut och sedan har en grund att komplettera dessa med.  

Detta visar på att det inte går att ge ett “recept” på hur en handbollsspelare ska vara utan att varje 

tränare kräver olika saker vilket gör att varje spelare behöver få ett individuellt anpassat 

träningsupplägg för att maximera den individuella spelarens möjlighet att kombinera de 

kompetenser som kan göra hen till en elitspelare. Även om instruktörerna inte talar i någon större 

utsträckning om strukturell förståelse på samma sätt som elittränarna gör, så kan man förstå 

deras synvinkel utifrån den kontext de befinner sig i. Instruktörerna svarar till stora delar på 

frågorna vi ställde utifrån en RHG-students chans att ta plats i ett elitlag, snarare än om en 

generell spelare i samma situation.  

 

Det Ferry skriver om lärarna på RIG, att instruktörerna i majoritet är svenska män utan 

lärarutbildning, endast utbildade genom SF, kan relateras direkt till situationen på RHG där 

instruktörerna dessutom har sin bakgrund rent geografiskt inom samma område. Den idrottsliga 

erfarenheten som instruktörerna på RHG besitter är minst sagt god, dessutom har tränarstaben 

mer eller mindre samma utbildningsbakgrund. RIGs syfte är enligt RF att ge goda förutsättningar 

att lyckas nå internationell elitnivå som senior. Frågan är då befogad om man inte skulle 

eftersöka komplement av andra idrottsliga erfarenheter och geografisk härkomst hos instruktörer 

på RHG. Givetvis förstår vi att internationellt framgångsrika potentiella instruktörer med 

bakgrund som skiljer sig från den nuvarande instruktörsstaben inte växer på träd, men frågan 
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kvarstår om man gjort dessa eftersökningar eller inte. Å andra sidan så kan den nuvarande 

instruktörsgruppen vara den mest lämpliga, då de kommer från liknande förhållanden som 

eleverna och allt för stora kulturkrockar kan undvikas genom detta. Vi är övertygade om att en 

person med både idrottslig och pedagogisk bakgrund är en lämplig instruktör, men det är svårare 

att ge en pedagog den idrottsliga utbildningen som krävs än att ge en person med idrottsliga 

erfarenheter pedagogisk utbildning. 

 

Den starka korrelation som Ghabeid et al. (2013) visade mellan fysik och resultat antyder att en 

stor vikt bör läggas vid dessa attribut. De elitlagstränare vi har intervjuat lägger däremot en större 

vikt vid tekniska och mentala egenskaper. Karcher och Buchheit (2014) kom fram till en fysisk 

kravprofil baserad på elitspelare i handboll. Genom att använda denna tror vi att man skulle 

kunna underlätta för nuvarande och framtida svenska elitspelare att tydliggöra vad som krävs för 

att nå internationell elit. Vi tror att detta hade kunnat bidra till både att motivera spelare att träna 

upp sig och nå dessa krav, samt hjälpa dem att förstå vad de behöver träna på. Däremot ska vi ha 

i åtanke att denna studie var riktat mot internationell elitnivå, vilket den Svenska eliten inte 

motsvarar. Men kan som sagt användas för framtida mål och ambitioner att bilda spelare på den 

nivån. 

 

Vår undersökning där vi granskade var examinerade elever vid RHG spelade efter sin examen 

visade att 80% av dem spelade handboll på elitnivå direkt efter examen, detta bekräftades också 

av instruktörerna. Detta kan ses som ett bevis på att spelare med examen från RHG är högt 

värderade och att deras utbildning ger en status som kan underlätta för dem att få chansen i ett 

elitlag. Att elittränarna i sina intervjuer säger att de räknar med att spelare som har gått RHG har 

en god grundutbildning både tekniskt och fysiskt ger goda förutsättningar jämfört med de spelare 

som inte har gått RHG. 

 



Granström, Larsson & Lönnerheden            ”Handboll är ju en så jävla komplex sport” 
 

52 

 

Dock skulle ingen elitlagstränare rekrytera någon spelare enbart på basis att de examinerats från 

RHG, de skulle dock förvänta sig mer än av en spelare som inte gått utbildningen och det kan 

fungera som en dörröppnare. Det är vår uppfattning att det är fullt föreståligt att inte rekrytera 

någon, vare sig till en idrottsförening eller för all del till ett företag, enbart på ett kompetensbevis 

eller ett gymnasiebetyg. Att man vill kontrollera personens färdigheter och kemi tillsammans 

med övriga kollegor inom organisationen ser vi som klokt. Men att elittränarna inte känner till  

varken de nuvarande eller examinerade spelarna i någon större utsträckning samt hur 

verksamheten är uppbyggd bör ses som ett misslyckande från skolans sida. Enligt instruktörerna 

på skolan så håller man en god kontakt med de föreningar som spelarna befinner sig under 

studietiden. Vår undersökning i bakgrunden till studien visade att av de som spelade i elitklubbar 

efter studierna var det 80% av de som spelade i en förening i Göteborg med omnejd. Visst, det är 

fullt förståligt men vi skulle gärna se ett bredare samarbete även med andra framstående klubbar 

runt om i landet. På så sätt skulle spelarna få ökat kontaktnät och ökade chanser att visa upp sig 

även för fler föreningar och potentiella arbetsgivare. Detta tror vi också skulle öka 

medvetenheten om skolan och dess verksamhet vilket skulle ge RHG ett bredare och 

förmodligen bättre rykte vilket skulle kunna innebära en större differentiering för RHG mot NIU 

än vad man har idag. 

 

Elitlagstränarna och instruktörerna på RHG är till stora delar överens om vilka kompetenser som 

krävs för att ha kompetensen som krävs för att platsa i ett elitlag i handboll. Framförallt är de 

överens om vilka delar som är viktigast att spelaren besitter vilket gör att förutsättningarna för en 

relevant och målorienterad utbildning är god. Detta styrks även av den höga andel av de 

examinerade spelarna som spelar på elitnivå.  
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8. Slutsats 

Vår studie har visat att elitlagstränarna inom svensk handboll och instruktörerna på handbollens 

riksidrottsgymnasium i stort sett lägger samma kvalifikationer i kompetensen som krävs för att 

vara en elithandbollspelare. De båda grupperna är eniga i att vilja och attityd är en av de 

viktigaste egenskaperna för att kunna slå igen och lyckas inom handbollen. Elitlagstränare hade i 

intervjuerna ett större fokus på generella kunskaper och instruktörerna hade enligt oss ett synsätt 

som tog avstamp i elever från handbollens riksidrottsgymnasiums situation. Instruktörernas svar 

kändes också som mer svepande och rörde fler bitar utanför handbollsplanen. 

 

Elitlagstränarna har överlag ingen klarhet i skillnaderna mellan nationellt godkända 

idrottsutbildningar (NIU) och riksidrottsgymnasiet (RIG), men menar ändå att en spelare som 

gått igenom RIG har genomgått en selektering och redan anses som erkänt duktig spelare. De 

svenska elitlagstränarna har heller ingen större kunskap om nuvarande eller examinerade spelare 

från RIG, de kommentarer som förekommer om RIG-studenter som de känner till är dock 

positiva. 

 

Vi vill med vår studie bidra till utvecklingen av Svensk handboll och i synnerhet 

riksidrottsgymnasiet i handboll. Studien visar att man från RIGs sida arbetar på ett sätt som 

efterfrågas av landets elitlagstränare. Om RIG-handboll vill ge eleverna ytterligare chanser att 

lyckas i sitt idrottande bör man från RIGs sida kanske erbjuda ytterligare exponering av spelarna 

för de svenska elitlagstränarna. 
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8.1 Förslag på vidare forskning 

Vi använder oss i undersökningen av Ellströms modell där vi endast ser den efterfrågade 

kompetensen och den formella kompetensen. Detta för att vi genom vår studie riktat in oss 

främst på den efterfrågade kompetensen i jämförelsen mellan elitlagstränare och instruktörer 

samt berör den formella kompetensen vid tränarnas syn på värdet av att ha gått RHG. Vi kan 

därför inte svara på vilken den utnyttjade eller faktiska kompetensen samt vilken kompetens som 

arbetet kräver, detta är något som vi lämnar åt framtida forskning att svara på. Vårt resultat visar 

att viljan att träna är den mest efterfrågade egenskapen hos elitspelare i handboll, hur jobbar då 

RHG eller NIU för att skapa en vilja att träna? Detta är också en fråga vi anser relevant för 

vidare forskning att ta reda på. 

 

Vidare i vår studie har vi uppfattningen att det inte alltid är de bästa spelarna som går på RHG 

utan att vissa nöjer sig med att gå på ett NIU som ligger närmare/i sin hemstad. Frågan är då hur 

många som flyttar för att gå på RHG, eller RIG i stort, var kommer de eleverna ifrån? 
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Bilagor 

 

Bilaga 1. Brev till tilltänkta respondenter 

 

Hej! 

 

Vi heter Lisa, Pontus och Oscar och är studenter vid Coaching och Sport 

Managementprogrammet i Växjö. Vi är i uppstartfasen av vårt examensarbete vars syfte är att 

jämföra uppfattningen hos elitlagstränare i handboll och instruktörer på Riksidrottsgymnasiets i 

frågan om vilken kompetens som krävs för att platsa i ett elitlag. 

 

Bakgrunden till studien är att målet med RIG handboll är följande; 

"Verksamhetens mål är att efter genomgången utbildning har eleverna kompetens att platsa i ett 

elitlag såväl nationellt som internationellt" 

och vi anser det därmed vara intressant att se hur olika tränare ser på kompetenskraven. 

 

Du är en av de utvalda tränarna att delta i denna studie och vi undrar därmed om Du skulle vara 

intresserad av att ställa upp på en intervju någon gång mellan 13-24 april antingen via skype eller 

vid ett möte med oss. Om du är intresserad kommer mer information ut inom kort kring vad vi 

vill veta! Meddela oss så snart som möjligt om du kan tänka dig att ställa upp. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Pontus Granström 

Lisa Larsson 

Oscar Lönnerheden 
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Bilaga 2. Brev till elever på RIG angående måluppfyllnad 

 

Hej!  

Vi är tre studenter vid Coaching och Sport Managementprogrammet i Växjö. Vi är i uppstarten 

av ett examensarbete som syftar till att jämföra kompetenskrav på elitspelare i handboll mellan 

instruktörer på RIG och elitlagstränare.  

 

I vår bakgrund vill vi ta reda på hur måluppfyllnaden ser ut hos de som gått ut RIG. Därför 

undrar vi med dig, i vilken klubb och i vilken division (nivå) spelade du säsongen efter 

studenten? Och vilken klubb och division (nivå) spelar du idag? 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Lisa Larsson 

Oscar Lönnerheden 

Pontus Granström 

 

 

Bilaga 3. Intervjuschema elitlagstränare 

 

Enskilda intervjuer med elitlagstränare i handboll 

 

Bakgrundsfrågor: 

1. Vilken erfarenhet har du av din nuvarande (eller liknande) tränarroll? (år/säsonger) 

2. Vilken utbildning har du för din nuvarande roll? 

3. Vilken bakgrund har du inom handbollen? (spelare, lag/område, nivå, år) 

 

Kompetenskrav: 

1. Arbetar ni med någon form av kravprofil i ditt lag? 

2. Hur ser den isåfall ut? 

(Vilka krav ställer ni på spelarna?) 

3. Om det inte finns någon kravprofil, hur vet ni då vad spelaren behöver “ha med sig”? 
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4. Vilken erfarenhet behöver en spelare för att ta plats i ditt lag? 

5. Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en elitspelare? 

6. Vilka kompetenser efterfrågar du i ditt lag hos spelare? 

Fysiskt 

Tekniskt 

Mentalt 

Attityd 

Andra? 

7. Vilka kompetenser anser du krävs för att spela i ett elitlag? 

 

RHG: 

1. Vad har du för erfarenhet/bild av RHG?  

2. Vilken koll har ni på spelare som ska gå/går/har gått på rig? 

3. Har du någon erfarenhet av spelare som gått RHG?  

4. Hur anser du att kompetensen skiljer sig mellan RHG-studenter och övriga spelare? 

 

Har du något övrigt som du vill tillägga? 

 

Bilaga 4. Intervjuguide fokusgrupp med instruktörer på RHG 

 

Bakgrund: 

1. Vilken erfarenhet har du av din nuvarande (eller liknande) roll? (år/säsonger) 

2. Vilken utbildning har du för din nuvarande roll? 

3. Vilken bakgrund har du inom handbollen? (spelare, lag/område, nivå, år) 

 

Läroplan och kursplan: 

1. Hur mycket vet ni om läroplanen och kursplanen? 

2. Till vilken grad följer du/ni läroplanen och kursplanen? 

3. Hur är läroplanen anpassad till RHG:s målsättning? 

4. Var fokuserar ni riktningen av utvecklingen hos spelarna? 

 

Kompetenskrav: 

1. Vilka kompetenser anser ni krävs hos en elitspelare i handboll? 
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2. På vilka grunder bygger ni dessa kompetenskraven? 

3. Finns någon kravprofil som ni strävar efter? 

4. Hur säkerställer ni att spelarna får dessa? 

5. Vilka kompetenser tror ni efterfrågas hos elitlag i handboll? 

6. Hur tänker ni kring det? 

 

Faktisk/formell kompetens 

1. Hur tror ni att den formella kompetens man får från att ha gått RHG speglar den faktiska 

2. kompetens som spelarna har? (kan förklaras) 

3. Tror ni att den formella och eller den faktiska kompetensen dom har är den efterfrågade 

kompetens som elittränarna söker? 

4. Finns det någon diskussion inom elittränarna om vilka kompetenser som krävs för att 

spela i ett elitlag i handboll? 

 

Målsättning 

1. Hur ser ni på RHG:s målsättning? 

2. Hur kombinerar ni målen med elitlag i Sverige efter RHG och att nå internationell elit på 

lång sikt? Motsäger de varandra på något sätt? 

 

Har du några övriga synpunkter? 


