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Sammanfattning 
Introduktion 

Tidigare forskning har fastställt tränarens/coachens centrala roll i utvecklingen av elitidrottare 

(Durand-Bush, Thompson & Salmela 2006). Att bidra till idrottsutövares framsteg och förmå 

dem nå ”peak performance” är mål som delas av både tränare och idrottsforskare (Williams & 

Kendall, 2007). Man ställer sig dock frågande till om idrottsforskare och den forskning de 

bedriver verkligen påverkar en tränares kunskapsbank och kan sägas utgöra en grund för 

dagens idrottsprestationer (Bishop, 2008). 

 

Syfte  

Examensarbetets syfte var att beskriva tränares uppfattade behov och användning av 

idrottsforskning samt brobygget mellan tränare och forskare.  

 

Metod 

Tolkande innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004) har använts i syfte att utforska och 

förstå tränares uppfattningar. Tio riksidrottsgymnasietränare (RIG-tränare) från sju olika 

idrotter har intervjuats och materialet analyserades till meningsenheter, subkategorier, 

kategorier och teman. 

 

Resultat & Diskussion 

Intervjustudierna resulterade i en mängd data som efter resultatanalys gav följande teman: 

Kunskapskällor, Mål, Forskningsinriktning/områden, Forskningsinhämtning, 

Forskningsapplicering och Samspelet tränare – forskare. Studiens centrala resultat är att 

idrottsforskning är en av tränares informella såväl som formella kunskapskällor. Utveckling är 

tränares huvudmål med forskningsinhämtning där direkt och personlig kontakt med forskare 

ses som det mest givande mötessättet. Forskningen påverkar tränares verksamhet såväl 

indirekt som direkt och tränares grundutbildning förefaller vitalt för forskningsanvändning. 

Ett lyckat samspel mellan tränare och forskare består i att minska avståndet, ömsesidigt 

kontaktansvar, gemensam formulering av relevanta forskningsproblem och utnyttjande av 

potentiella mellanlänkar och deras roll.  

 

Studien är den första av sitt slag nationellt och efterfrågas av internationell forskning (Bishop, 

2008). 
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Förord 

I egenskap av idrottsstudent, fystränare och aktiv idrottare på subelitnivå har jag många 

gånger förundrats över forskningens plats i den praktiska verksamheten. Med en fot i bägge 

lägren har jag ibland kunnat betrakta det som två vitt skilda världar som möts då och då. 

 

Jag tror och hoppas att vi kan lära oss oerhört mycket av de olika inblandades perspektiv och 

min förhoppning har varit att i denna uppsats fånga tränares. Ett brobygge mellan forskningen 

och praktiken inom idrottsvärlden är någonting som angår alla inblandade in densamma enligt 

mig.  

 

I arbetet med uppsatsen vill jag lyfta fram min handledare Henrik Gustafsson som trots egen 

tung arbetsbörda under pågående och sedermera avklarad disputation varit ett ständigt 

bollplank både energimässigt och kunskapsmässigt. Med kritiska frågor har han stimulerat 

mig till eftertanke och samtidigt har hans entusiasm lyft mig till att ge mitt yttersta. Alla 

tränare jag besökt och intervjuat under studiens gång är värda ett stort omnämnande. De har 

inte bara ställt upp på intervjuerna utan också att ödmjukt bjudit in mig till sin verksamhet och 

låtit mig ta del av deras värld för en kort stund. Slutligen sänder jag en tacksamhetens tanke 

till Riksidrottsförbundet (RF) för tilldelning av stipendium till min uppsats och hoppas att 

uppsatsens förmedlar nytta för både bredd och elit.  

 

Örebro, december 2008 

Johan Svensson 
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1. Introduktion 
1.1 Inledning 

Idrotten ger för många av oss människor en mängd oförglömliga stunder.  Tv kameror 

förmedlar magiska idrottsögonblick rakt in i våra hem och för oss in i strålkastarnas sken då 

idrottsvärldens främsta presterar, inspirerar och fascinerar. Elitidrott ses som något positivt i 

vårt samhälle och ett ökat intresse märks både hos allmänheten och hos massmedia (RF, 

2008). Svensk idrott har varit och är än idag framstående inom många idrottsgrenar och 

diverse förklaringar såsom lättillgänglighet, mångfald och generös tillgång till anläggningar 

lyfts fram (FoU, 2006-7). Samtidigt ställs också frågan om inte den svenska tränarkåren bör 

tillskrivas en stor del av dessa framgångar (ibid.). 

 

Den enskilde idrottaren har i och med elitidrottens ökande uppmärksamhet hamnat i centrum 

för ökade prestationskrav i jakten på nya rekord och bättre prestationer (FoU, 2006-4). 

Numera stöds den yttersta eliten ofta av ett team specialister som tillsammans utgör en form 

av stödapparat, alltifrån fysiologer till psykologer, biomekaniker, nutritionister och 

biokemister på den vetenskapliga sidan (Maughan & Gleeson, 2004). Lägg härtill sponsorer 

och lukrativa reklamkontrakt för populära idrotter och idrottare. Men hur ser det ut lite längre 

ner på elitidrottens trappa? 

 
”Där man gör mest nytta som idrottsutvecklare och ungdomsfostrare – där finns 

inga pengar och knappt någon massmedial uppmärksamhet. Där pengarna och 

”stjärnkulturen” finns – där gör man ingen större samhällsnytta annat än som 

”underhållningsregissör” och ”sponsorkatalysator” (Ericsson, FoU, 2006-7 s. 49) 

 

Citat ovan beskriver lite provokativt tränarrollen på idrottens undernivåer kontra yppersta 

världselit. Medan ren råtalang (Elliott, 1998) och övning ses som de mest betydelsefulla 

faktorerna för att nå långt inom idrottens värld så lyfts inte minst tränarens/coachens centrala 

roll (Durand-Bush, Thompson & Salmela 2006). Rollen som den som identifierar och bidrar 

till förbättrandet av olika färdigheter och möjliggör den aktive att uppnå sin kapacitet 

(Ericsson refererad i Durand-Bush et al., 2006). Individer från exempelvis musikområdet som 

har haft tillgång till liknande träningsmiljöer uppvisar stora skillnader i prestationer (ibid). 

Prestationsökning kom istället av väldefinierade uppgifter på en lagom svårighetsnivå, 

feedback och tillfälle för repetition och justering, faktorer som underlättas av högt kompetenta 

tränare (ibid.). Tränaren beskrivs av idrottare som en av de mest betydelsefulla personerna när 
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idrottarna ser tillbaka på sina karriärer (Carlsson, 1991). Å andra sidan ses tränare med 

otillräcklig tränarkompetens som vara en hämmande faktor för potentiell 

prestationsutveckling under viktiga faser i karriären (Enoksen, 2002). I denna uppsats 

kommer orden coach/coaching och tränare/tränarskap användas som likvärdiga benämningar 

på samma rollfunktion utan någon innehållslig skillnad från varandra (se FoU 2006-7). 

 

1. 2 Vad utmärker en högt kompetent tränare? 

Redan på tidigt 1900-tal beskriver Griffith (1927) coachrollen som en oerhört komplex roll 

med flera olika ansikten. Han liknar coachen vid en lärare som bör dela med sig av sin 

kunskap kring ”spelets”/idrottens olika taktiker, strategier, regler med mera. Vidare ser han 

också tränaren som en karaktärsbyggare med möjligheten att bygga eller rasera idrottares 

karaktärer. Att forma en idrottare så att denne kan prestera på den idrottsliga arenan men även 

på livets övriga arenor. Coachen måste därför förbereda sig genom kunskaper om idrotten, om 

den mänskliga kroppen sammanbundet med intellektet (Griffith, 1927). Rollen som tränare är 

därför att samtidigt vara lite av en fysiolog och en psykolog. Flera andra studier bekräftar den 

oerhörda kunskapskomplexitet och påtalar att en coach måste ha insikt inom en rad områden 

bland annat idrottens fysiska, psykologiska, tekniska och taktiska kravbild (Elliott, 1998; 

Meyers, 2006). 

 

I en stor studie så undersöktes vilka kvaliteter tränare och forskare anser vara värdefulla för 

ett bra tränarskap (Williams & Kendall, 2007). Både tränare och forskare framhöll tränares 

förmåga att etablera ett bra förtroende med de aktiva och att hålla sig a jour med de senaste 

rönen inom coaching som de viktigaste egenskaperna. Hur tillägnar sig tränare denna 

komplexa tränarkunskap? 

 

1.3 Hur tillägnar sig tränare sin kunskap? 

Flera författare har studerat från vilka källor tränare har tillägnat sig sitt kunnande, utvecklat 

sin coachingbeteende, stil och beslutsfattningsförmåga (e.g. Durand-Bush, Thompson & 

Salmela, 2006; Erickson, Côté & Fraser-Thomas, 2007; Lemyre, Trudel & Durand-Bush, 

2007; Wentner & Trudel, 2006). De första studierna avslöjade två spår, utbildningsspåret 

(formell kunskap) och erfarenhetsspåret (informell kunskap) men bilden har nyanserats ett 

flertal gånger både genom enkät- och intervjustudier (Wentner & Trudel, 2006). 
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Egen idrottsbakgrund, mentorskap, tränarutbildning, kunskapsutbyte med betydelsefulla 

andra, internet med mera anges som källor till utveckling av elittränarskap och idrottsspecifik 

kunskap (Lemyre et al., 2007).  Även högskoleutbildning inom idrottsområdet tas specifikt 

upp (Erickson et al., 2007). Informella kunskapskällor som egen idrottsbakgrund, mentorskap, 

internet och samspel med andra tränare värderas många gånger högre än formella 

kunskapskällor såsom tränarutbildning och konferenser, men bilden är alltjämnt komplex (fig 

1, Moon i Wentner & Trudel, 2006). Vilka källor som anses vara viktigast varierar nämligen 

från coach till coach och utvecklandet av tränarskap på hög nivå följer inget fastställt mönster 

(Lemyre et al., 2007). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Modell över ”nätverk” gällande tränares lärande i olika lärsituationer (s. 202, Wentner & Trudel, 2006) 

 

Det kan vara nog så värdefullt att känna till från vilka kunskapskällor tränare hämtar sin 

kunskap ifrån men Wentner & Trudel (2006) menar att undersökningen inte skall stanna där. 

Att kategorisera vilka källor som är viktigare än andra utan att titta närmare på de olika 

lärprocesserna begränsar möjligheterna att skapa den bästa utvecklingsmiljön för tränare 

(Wentner & Trudel, 2006). Studier som ingående studerar just forskningens roll dels som 

tränares kunskapskälla och dels tränares lärprocess från idrottsforskningen lyser tyvärr med 

sin frånvaro, undantaget Williams & Kendall (2007). 
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Williams och Kendall (2007) kartlade australiensiska elittränares syn kring vilka 

forskningsområden de ansåg vara mest betydelsefulla för sin tränarroll. Tränarna angav att 

forskning kring mentala aspekter och idrottspsykologi var av största vikt då man såg detta 

som den avgörande skillnaden mellan vinst och förlust på elitnivå. Man hänvisade också till 

de egna begränsade kunskaperna inom området. Härefter så följde i fallande ordning 

forskning om teknikförbättring, formtoppning, skadepreventiv forskning, utveckling av styrka 

och power, återhämtningstekniker, återhämtning efter skada, förbättrad aerob kapacitet, 

kosttillskott och sist forskning om viktkontroll. Vidare så föredrog man som tränare att i 

första hand ta del av forskningen genom tränarkonferenser/workshops och nätverk.  Detta då 

det gav en möjlighet att se och träffa forskaren i fråga och att utbyta idéer och ställa frågor. 

Härefter kom idrottsliga tidskrifter av olika slag, populärvetenskapliga publikationer och 

längre ner på listan återfanns vetenskapliga tidskrifter och söka på internet. Kunskapen som 

tränare tillägnar sig oavsett källa syftar till att bidra tränares huvudmål nämligen idrottarens 

utveckling. Både forskare och tränare förespråkar att forskningsproblem bör bestämmas 

tillsammans. Intressant nog säger tränare att de bestäms i samförstånd medan forskare säger 

sig vara dem som verkligen bestämmer vilka problem som studeras (Williams & Kendall, 

2007). 

 

1.4 Tränarens roll i utveckling av elitidrottare 

Tränarens betydelse för elitidrottarens utveckling har inledningsvis understrukits (e.g. 

Carlsson, 1991; Durand-Bush; Thompson & Salmela, 2006; FoU, 2006-7; Elliott, 1998). De 

ökade kraven på den enskilde elitidrottaren har också inneburit att behovet av ett stödsystem 

runt den uppväxande och satsande idrottaren ökat i betydelse och där utgör tränaren en central 

del (FoU, 2006 - 4).  

 

Dagens första officiellt uttalade stödsystem i Sverige riktar sig i huvudsak mot den 

gymnasiala sidan och här återfinns sedan mitten av 1990-talets ett statligt stöd för den 

idrottsgymnasieverksamhet som är riksrekryterande (FoU, 2006 - 4). Riksidrottsgymnasierna 

(RIG) är en del av den statligt finansierade nationella talangverksamhet vi har i Sverige. 

Andra exempel är Sveriges Olympiska kommittés (SOK) topp- och talangprogram, 

utmanarprogram och supportprogram (SOK, 2007). RIG verksamheten syftar till att i 

kombination med gymnasiestudier ge ungdomar möjligheten till en satsning på sin idrott 

tillsammans med de främsta jämnåriga i landet. Baserat på tidigare studier menar RF (2008) 

att den intensiva satsningen mot elit påbörjas vanligtvis kring 16-18 årsåldern, alltså under 
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den faktiska gymnasieperioden. Ambitionen med RIG är därför att lägga grunden för framtida 

idrottsprestationer på internationell nivå varför det kan ses som första steget på elitidrottens 

trappa (RF, 2008).  

 

1300 elever från 32 olika idrotter finns representerade på RIG fördelat på 49 olika orter och 

58 gymnasium (RF, 2008). Eleverna skall i sin satsning… få tillgång till bra anläggningar 

och ”högt kvalificerade tränare” (RF, 2008 s.4). Tränarnas kompetens anses vara grunden för 

framgång och konkurrenskraft. För att klara detta uppdrag så tilldelas varje lärosäte RF 

tränarbidrag och för åren 2008/09 – 2010/11 är detta på 30 000 kronor för individuella idrotter 

samt 20 000 kronor för lagidrotter per elev och läsår (RF, 2008). Dessa medel är öronmärkta 

för tränarresurser och likvärdiga kompetenser inom exempelvis idrottsfysiologi, 

idrottspsykologi och idrottsmedicin. På RIG med få elever (mindre än 12) så är tränarbidraget 

34 000 kr per elev och läsår. Inom ramen för dessa medel ingår också fortbildning (kurser och 

konferenser) i ämnet specialidrott utanför schemaplanerad tid. Det specialförbund som 

tränaren tillhör skall ansvara för tränarens fortbildning och se till att denne kan skaffa de 

internationella erfarenheter som behövs (RF, 2008). 

 

Vidare beskrivs att en förutsättning för att verksamheten skall vidareutvecklas …” måste RIG 

och dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny kunskap om vad som är möjligt att uppnå 

och hur detta kan uppnås” (RF 2008 s. 9.) Således utgör RIG-tränare en synnerligen 

intressant grupp att studera då man utgör det första uttalade steget till elitidrotten och det finns 

tydligt formulerade krav på såväl hög tränarkompetens som krav på att inskaffa ny kunskap. 

 
1.5  Idrottsforskning som ny kunskap  

Tränarskap baserad på vetenskapliga grunder är en viktig ingrediens för att idrottstalangen 

skall utvecklas fullt ut (Elliott, 1998). Ståndpunkten bekräftas av Kraemer (1997) som även 

poängterar att tränare måste se värden i att ta del av idrottsforskning. Det handlar enligt 

honom om en moralisk skyldighet att använda den bästa möjliga informationen för de aktivas 

omsorg.  

 

Idrottsforskning idag är ett omfattande forskningsfält innehållande en mängd olika 

forskningsområden (Bishop, 2008). Alltifrån fysiologi, biomekanik, ledarskap, psykologi till 

restitution, nutrition etc. gör det till ett oerhört komplext fält (Williams & Kendall, 2007). I 
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samma takt som de idrottsliga prestationerna har förbättrats så har också den vetenskapliga 

förståelsen för desamma förbättrats väldigt snabbt. Att förstå de vetenskapliga grunderna för 

idrottsprestationer möjliggör förutsättningar för bättre planering av träning och tävling med 

ökad prestationsförmåga, minskad skade- och sjukdomsrisk som huvudmål (Maughan & 

Gleeson, 2004). 

 

Forskning kan definieras på en mängd olika sätt men generellt är målet att generera kunskap 

(Rolfe, 1998). En vanlig uppdelning är grundforskning och tillämpad forskning, där 

grundforskning företrädesvis är teoribyggande och syftar huvudsakligen till att söka och 

beskriva grundläggande samband (Williams & Kendall, 2003).  Grundforskningen utförs 

mestadels på akademisk nivå där den vanligtvis publiceras (Bishop, Burnett, Farrow, Gabbet 

& Newton, 2006). Den kan vara mer eller mindre praktisk tillämpbar (ibid.). Den tillämpade 

forskningen riktar mer in sig mot konkret användande på det idrottsliga fältet och genererar 

ofta kunskap som relativt snabbt kan omsättas i praktiken av tränare och aktiva idrottare 

(Williams & Kendall 2003). Målet blir tillämpbar kunskap som kan användas i syfte att höja 

prestationen och/eller minska skaderisken (Bishop et al., 2006).  

 

En annan vanlig uppdelning är om forskningen är prospektiv eller retrospektiv, det vill säga 

om idrottsforskningen bryter outforskad mark eller om målet är att bekräfta något tidigare 

känt fenomen (Bishop et al., 2006). Det viktigaste är emellertid att forskningen har sin 

utgångspunkt i idrotten och dess utövare, varför forskning som använder icke - idrottsliga 

frågeställningar/uppgifter och otränade universitetsstudenter som försökspersoner inte bör ses 

som idrottsforskning (ibid.). Vanligtvis utförs forskning av forskare som förmedlar sina 

resultat till praktiker som om möjligt implementerar dessa i sin verksamhet, varvid denna då 

benämns som forskningsbaserad eller evidensbaserad (Rolfe, 1998). Forskningsresultat från 

idrottsforskning kan exempelvis ge en bättre förståelse för idrotters krav och tillsammans med 

praktisk erfarenhet utgöra en god grund i utformandet av fysiskt optimala träningsprogram 

(Bangsbo, 2003). 

 

1.5.1 Forskningsbaserat tränarskap 

Vetenskaplig kunskap utgör tillsammans med den mänskligt erfarenhetsbaserade kunskapen, 

ofta benämnd som praxis, ovärderliga bitar för samhällets utveckling (Thydén, 1993). Just 

kombinationen av personlig, erfarenhetsbaserad och vetenskaplig kunskap benämns som 

förutsättningar för professionellt omdöme även kallat expertis (Rolfe, 1998; Tanner & 
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Danielson, 2007). Varje år publiceras mängder av forskningsrapporter och vetenskapliga 

artiklar världen över. Utbudet ökar för varje år och att orientera sig i denna flora av 

information kan vålla problem även för den mest insatte tränaren/forskaren (Thydén, 1993). 

Andra ämnesområden, exempelvis sjukvården, vittnar om en låg överförbarhet från 

forskningsstudier till tillämpbar verklighet (Bishop et al., 2006). Av totalt 25 000 studier från 

ledande tidskrifter uppskattades att så lite som två procent innehöll något av framtida praktiskt 

omsättbart värde (ibid.). Här kritiserades forskare för att studera irrelevanta problem och för 

att sprida forskningsresultat som var till största delen oförståbara för majoriteten av 

användarna (Bishop, 2008).  Le May, Mullhall & Alexander (1998) pekar på en rad andra 

hinder för forskningsbaserad praktik: 

 

• Inställning/ Uppfattningar   

o Avsaknad av motivation och samarbete, rädsla och motstånd mot förändring 

o Forskning kommer inte göra någon skillnad, forskningsresultaten är inte 

passande eller en övertygelse om att den aktuella verksamhetens praktik är 

”ok”. 

 

• Organisationsfaktorer/kultur 

o Tid och arbetspress samt att det skulle innebära för mycket förändring. 

Forskning är inte en del av kulturen 

 

• Utbildningsfaktorer 

o Ej tillgång till eller oförmögenhet att nå forskning, avsaknad av ett kritiskt 

förhållningssätt samt att forskningsrapporter är fulla av vetenskaplig jargong. 

 

Vidare så anger man också en rad möjligheter för utvecklingen av en forskningsbaserad 

praktik: 

 

• Organisationsstöd     

o En specifik forsknings- och utvecklingsstrategi, förbättrade nätverk med 

utbildare, medel för kurser och workshops.  

 

• Nya strukturer 
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o Forskningsforum, forskningsmedvetna grupper, forskningscenter etc. 

 

• Inter-professionella relationer 

o Flerdimensionella initiativ och flerdimensionell forskning 

 

• ”Förnyelse” av individer 

o Bättre upptag av fortlöpande utbildning, individers erkännande av 

forskningens vikt. 

 

Inom det beteendevetenskapliga fältet finns en kombinerad modell skapad i syfte att integrera 

forskning och praktik (Jones & Mehr, 2007). Här blandas rollen som praktiker och forskare i 

en och samma person med målet att få praktiker utrustade med ett vetenskapligt arbetssätt. Att 

se forskning och praktik som två olika åtskilda enheter utgör första hindret. Istället skall de 

ses som två fält som går in i varandra och kompletterar varandra. Så utbildning eller övning 

endast i forskning eller praktik utan integrering innebär att modellens mest grundläggande 

tanke faller (Jones & Mehr, 2007). 

 

 

 

 

 

 
Fig 2. Illustrering av förhållandet mellan forskning och praxis i modell från Jones & Mehr (2007) (egen 

illustration). 

 

Modellen innehåller tre olika rollbeskrivningar. Första rollen är den som forskare, då 

individer enligt denna modell skall sträva efter att producera och bidra med ny data och 

kunskap till det övriga samhället. I rollen ligger också att kunna använda vetenskapliga 

metoder i sin verksamhet. Andra rollen är den som forskningskonsument, vilken traditionellt 

ses som den vanligaste rollen i denna modell. Här menas förmågan att läsa, förstå och hålla 

sig a jour med aktuell och relevant forskning som kan införlivas i den egna verksamheten. 

Tredje rollen är den som utvärderare där det förväntas att man kan utvärdera de interventioner 

och program man åstadkommit.  

 

Forskning Praxis 
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En genomgång av forskningsspridning inom andra ämnesområden i Sverige fastslog att en 

specifik behovsanalys bör göras i varje specifik kontext (Thydén, 1993). Vilka hinder och 

möjligheter som anses vara viktiga måste alltså utgå ifrån en analys av enskilda yrkesgrupper 

och till och med enskilda individer. Analysen bör ske återkommande eftersom 

gruppens/individens situation är föränderlig och inte statisk (ibid). För idrotten har en modell 

för tillämpning av idrottsforskning konstruerats (Bishop, 2008). Modellen (ARMSS- An 

Applied Research model for the Sport Sciences) beskriver hur forskare i samverkan med 

tränare kan skapa goda förutsättningar för forskning och dess senare tillämpning i tränares 

verksamhet. Den innehåller olika steg som inte skall ses som rakt påföljande process utan mer 

som en spiral där nya idéer kan födas genom hopp fram och tillbaka mellan de olika 

processerna (Bishop, 2008). 

 
Fig 3. ARMSS - An Applied Research model for the Sport Sciences (Bishop, 2008). 
 

Modellens utgångspunkt är att definiera forskningsfrågor som är relevanta för idrottsvärldens 

tränare och aktiva. Här uppmuntras kommunikation mellan forskare och coacher. Coacher 

med god kunskap om sin verksamhet kan peka på potentiella områden och problem som kan 

vara i behov att besvaras. Forskarnas roll är förutom att också komma med intressanta 

problemområden även svara för hur man rent vetenskapligt skulle kunna gå vidare. Detta 

genom att utnyttja olika typer av studieformer, hela tiden med tränaren som bollplank, och på 

så vis smalna in problemets påverkansfaktorer. Härefter hitta lämpliga interventionsalternativ 

som påverkar prestationen i önskad riktning och mån. I anslutning till sin modell framhåller 

Bishop (2008) att studier som berör just hinder för idrottsforskningens användning i tränares 

vardag behövs då det till hans vetskap inte existerar några sådana studier. Han menar vidare 
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att sådana studier kräver en kvalitativ karaktär som både beskriver faktorer som både hindrar 

och möjliggör forskningsspridningen.  

   

1.6 Påverkar idrottsforskning den idrottsliga verkligheten – coachens vardag? 
 

“Successful training is intelligent training. Intelligent training is to know the why 

of an exercise, as well as the what and how”. - Arthur Lydiard (Hawley & Burke, 

1998 s. 10) 

 

Att bidra till idrottsutövares framsteg och förmå dem nå ”peak performance” är mål som delas 

av så väl tränare som idrottsforskare (Williams & Kendall, 2007). Trots att tränare pekas ut 

som förväntad målgrupp för idrottsforskning lyfts redan i slutet av 1970 talet en åtskillnad 

mellan tränares agerande och idrottsforskningens fokus samt svårigheten att få dessa två 

gruppers intressen att sammanfalla (Martens, 1979; Williams & Kendall, 2007). Så frågan är 

om idrottsforskare och den forskning de bedriver verkligen påverkar tränares kunskapsbank 

och utgör en grund för dagens idrottsprestationer? (Bishop et. al, 2006). 

 

Petosa (1996) vill hävda att mycket av framgången hos elitidrottare kan härledas till förmågan 

att anamma idrottsforskning i sina träningsprogram. Vid en historisk tillbakablick menar 

Myers (2006) dock att idrottsforskning traditionellt har setts som något otillgängligt, för 

invecklat och sällan överförbart till tränares verklighet. Idrottsforskare har historiskt sett inte 

haft någon självskriven inverkan på idrottares träningsprogram (Kraemer, 1997). Resultaten 

även från den mest sofistikerade idrottsforskning är föga värd om den inte kan omsättas av 

den publik den var ämnad för (Bishop et al., 2006). En coachs förståelse för forskningen och 

förmågan att använda den för ett önskat syfte är därför av vikt (Kurz, 2001). Otillräcklig 

vetenskaplig förförståelse genom avsaknad av högre utbildning kan innebära problem för 

många tränare med att tillgodogöra sig material från vetenskapliga tidskrifter (Williams & 

Kendall, 2007). 

 

Martens (1979) trycker på en annan aspekt än tränarnas mottagningsförmåga, nämligen att 

relevansen i den forskning som bedrivits inte varit tillräcklig för idrottens värld. Forskning i 

kontrollerade icke-idrottsspecifika miljöer och med orepresentativa populationer (ej 

elitidrottare) kritiseras och utmaningen ligger i forskningsutförande i mer idrottslika miljöer 

(Martens, 1979; Williams & Kendall, 2003). Martens (1987) framhäver forskares förkärlek 



16 
 

till grundforskning som en förklaring. Han menar att just därför har experimentell kunskap 

och sunt förnuft varit mer lockande och mer tilltalande för tränare än idrottsforskningens 

kunskapsbank. Nedanstående citat belyser just denna syn: 

 
“Training is principally an act of faith” – Franz Stamfl, coach till Roger 

Bannister (Hawley & Burke, 1998, s. 3) 

 

Problematiken bör och kan därför inte ses som ny utan något som ständigt följt idrottens 

utveckling enligt Martens (1987). Problemet kompliceras ytterligare av att tränares främsta 

fokus ligger i idrottsutövares prestation medan idrottsforskare många gånger har dubbla roller 

(Williams & Kendall, 2007). Man har dels arbetat tillsammans med tränare för att förbättra 

idrottares prestationer, men också genom universitetsvärlden och med målet att öka 

idrottsforskningens totala kunskap. Vidare studerar forskare normalt forskningsproblem ur en 

viss infallsvinkel beroende på vilken disciplin inom idrottsområdet man tillhör ex. fysiologi, 

psykologi eller nutrition (Williams & Kendall, 2007). Tränare å andra sidan måste anta ett 

helhetsperspektiv och lösningarna till en idrottares problem är icke sällan flerdimensionella 

(ibid.).  

 

Forskare bedöms ofta av sina kollegor och forskningsfinansierare på kvaliteten och antalet 

publicerade artiklar inom områdesspecifika vetenskapliga tidskrifter (ex. fysiologi, psykologi 

etc.) istället för multidisciplinära och/eller allmänna idrottstidskrifter (Williams & Kendall 

2007). Här uppstår en situation då den tilltänkta läsarskaran i form av tränare är mindre troliga 

läsare av vetenskapliga artiklar inom dessa specifika fält än multidisciplinära och allmänna 

idrottstidskrifter (Williams & Kendall 2007). Om idrottsforskningen låter sig lättvindligt 

styras av högskolornas och universitetens agendor, ledande vetenskapliga tidskrifter och de 

olika forskningsområdenas snäva ramar istället för att ta sitt ursprung i det faktiska idrottandet 

kommer klyftan mellan tränare och forskare att växa snarare än minskas (Martens, 1979, 

Williams & Kendall, 2007, Bishop et al., 2006) 

 

Samarbetet mellan idrottsforskning och tränarskapet måste utvecklas och ett sammanförande 

av idrottsforskningen och tränares praktiska kunnande kommer förstärka de aktiva på alla 

nivåer och även idrotten i sig (Jenkins, 2006, Williams & Kendall, 2007). Enligt Noakes (i 

Hawley & Burke, 1998) så kan denna brygga mellan vetenskaplighet och praktiskt kunnande 

korsas genom intelligens och innovation. Resultatet är coacher beredda på att interagera med 
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frågvisa forskare som är insatta i styrkorna och svagheterna när det kommer till studier av den 

komplexa idrottssfären (Noakes i Hawley & Burke, 1998).  

 

Forskningsområdet för examensarbetet aktualiserades åter under en topptränarkonferens 

(Elitidrottscentrum Svealand, Örebro Universitet, 2007-09-27) då utbytet mellan forskare och 

tränare stod i centrum för diskussion. Vid paneldebatten kunde varken forskare eller tränare 

ge några svar på varför man inte hade mer kommunikation med varandra. Detta illustreras 

också internationellt genom att forskare tror att ”tränare vet inte vilka frågor man skall ställa 

till forskare” och ombytt så tror tränare att ”forskare fortsätter undersöka frågor som ingen 

ställer” (Williams & Kendall, 2003). Vidare så menar Williams & Kendall (2007) lite 

provokativt att tränare drar sig för att närvara vid idrottsforskningskonferenser liksom att 

forskare inte heller värderar tränarkonferenser särskilt högt då de inte ser något högre 

akademiskt värde i det. Författaren ser ovanstående som en kraftig argumentering varför 

denna ”brobyggefråga” är av hög betydelse och bör studeras. Uttryckt annorlunda så är en 

förståelse för hur idrottsforskning och idrottsforskare kan länkas samman med tränare och 

tränares verksamhet av vikt för såväl tränare som forskare (Williams & Kendall, 2007, 

Kraemer 2006). 

 

Denna studie ämnar bidra till att initiera/fortsätta detta brobygge mellan coacher och forskare 

och tar sin utgång i tränarnas verksamhet på elitidrottens officiellt uttalade första steg, RIG 

verksamheten. Tidigare forskning inom det idrottsliga området är av internationell karaktär 

(Williams & Kendall, 2007) utan motsvarighet i Sverige, vilket bör ses som ett anspråk för en 

nationell behovsanalys. Vidare så har författaren tidigare lyft fram att det efterfrågas studier 

som berör idrottsforskningens roll dels som tränares kunskapskälla och dels tränares 

lärprocess från forskning samt idrottsforskningens omsättning till praktik (Bishop et al., 2006; 

Bishop, 2008).  
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2. Syfte 
Uppsatsens övergripande syfte är att beskriva tränares (RIG) uppfattade behov och 

användning av idrottsforskning samt brobygget mellan tränare och forskare. 

 

2.1 Huvudfrågeställningar 

 

Syftet har konkretiserats till följande huvudfrågeställningar: 

 

• Om och varför man som tränare tar till sig idrottsforskning. 

 

• Vad inom idrottsforskningen man som tränare tar till sig och hur man går tillväga.  

 

• Hur appliceras idrottsforskningen i tränares verksamhet? 

 

• Hur kan en samverkan mellan idrottsforskare/idrottsforskning och tränare/praktik 

skapas? 
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3.  Metod 
3.1 Forskningsstrategi och val av ansats  

Nyckeln till kvalitativ forskning ligger i att världen eller verkligheten snarare är individuellt 

och socialt konstruerad än ett fixerat mätbart fenomen (Merriam, 2002). Varje person ser 

världen på sitt sätt. Målet med kvalitativa studier i allmänhet och denna i synnerhet är därför 

att utforska intervjuarnas värld och erhålla ett insides perspektiv för att på så vis få en 

förståelse svår att nå för utomstående (Patton, 2002).  

 

Författaren använde sig av en tolkande innehållsanalys (Kondracki et al., 2002; Graneheim & 

Lundman, 2003; Hsieh & Shannon, 2005) som är en form av tolkningsstudie (Merriam, 

2002). Studien är beskrivande i sin karaktär och syftar till att utforska och förstå hur personer 

uppfattar och förstår ett fenomen/en process. Studien har för avsikt att beskriva tränares 

uppfattade behov och användning av idrottsforskning samt brobygget mellan tränare och 

forskare (Hsieh & Shannon, 2005; Merriam, 2002).  

 

Vid innehållsanalysen i föreliggande studie har författaren använt sig av ett induktivt följt av 

ett avslutande deduktivt arbetssätt, vilket är ett vanligt förekommande skifte (s. 453-454, 

Patton, 2002) Utgångspunkten har varit ett induktivt analysförfarande där underkategorier och 

kategorier utvecklats för att sedan slutligen deduktivt inordna material som varit avvikande 

eller inte passat kategorierna (ibid.). Man klassificerar med andra ord stora mängder text som 

representerar samma fält i passande antal kategorier av samma mening (Graneheim & 

Lundman, 2004, Hsieh & Shannon, 2005). Underlaget för textdatan kan komma från 

intervjuer, observationer, fokusgrupper, öppna enkätfrågor, skriftlig litteratur som artiklar, 

böcker eller manualer (Kondracki & Wellman, 2002). I detta fall har intervjuer använts som 

underlag då författaren inte använt sig av hypoteser utan istället användes öppna frågor i en 

semistrukturerad intervju form (se intervjuprocedur, intervjuguide) i syfte att få så 

innehållsrika och djupa beskrivningar som möjligt (Hsieh & Shannon, 2003). Internationellt 

har man belyst detta forskningsområde kvantitativt och i viss mån kvalitativt (Williams & 

Kendall, 2007). Just att analysera det specifika behovet av forskning i en specifik kontext ses 

som en förutsättning för att få till stånd något som liknar ett brobygge mellan forskning och 

praktik (Thydén, 1993). Avsaknad av tidigare forskning inom detta fält nationellt och på den 

specifika urvalsgruppen samt luckor i befintlig internationell forskning ses därför som ett 
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bärande fundament för att studiens forskningsstrategi och ansats har något att tillföra 

forskningsområdet.  

 

3.2 Datainsamlingsmetodik 

3.2.1 Undersökningspersoner  

I valet av undersökningspersoner har ett målmedvetet urval (eng. purposefull criterion 

sampling) gjorts (Creswell, 2007). Detta innebar att jag som forskare valde ut individer som 

på ett ändamålsenligt sätt kan bidra till ökad förståelse kring studiens forskningsfråga (Patton, 

2002). Sveriges RIG-tränare utgör officiellt en första del i den statligt finansierade 

talangverksamhet med inriktning mot elitidrotten i Sverige (RF, 2008). Vikten av kompetens i 

denna grupp kan därför inte nog understrykas och undersökningspersonernas meriter vittnar 

om detta. Tränarna representerade sju olika idrotter (friidrott, fotboll, ishockey, längdskidor, 

skidorientering, segling och triathlon) med vitt skilda idrottsliga kontexter vilket möjliggjorde 

en bred och differentierad syn på studiens forskningsområde. Antalet undersökningspersoner 

baserades på tidigare forskning och studiens tidsaspekt (Williams och Kendall, 2007). Tabell 

(1) beskriver intervjupersonernas bakgrund. Inklusionskriterier för studiens val av 

undersökningspersoner var:   

 

• Tränare verksamma inom Sveriges RIG, utbildade via specialförbund (SF) och/eller 

akademisk utbildning inom ämnet idrott/idrottsvetenskap.  

 
Tabell 1: Demografisk beskrivning av undersökningspersoner 
Kön Ålder Idrottsbakgrund Utbildning Tränarmeriter 
Man 46 Aktiv på elitnivå  

 
Högsta tränarutbildning 
(HTU) av specialförbund. 

Tränare i över 20 år, 
seniorlandslagsmeriterad 
 

Man 61 Aktiv på elitnivå  Akademiskt idrottsutbildad, 
förbundsutbildad (HTU), 
leder internationella 
förbundskurser 
 

Tränare i över 35 år, varav över 25 
på elitnivå, landslagsmeriterad, 
internationella tränaruppdrag  

Man 49 Aktiv på internationell 
elitnivå, 15 VM 

Akademiskt idrottsutbildad, 
förbundsutbildad, leder 
förbundskurser 
 

Tränare i 20 år på elitnivå, 
landslagsmeriterad, internationella 
tränaruppdrag 

Man 35 Aktiv på elitnivå Akademiskt utbildad, 
förbundsutbildad, 
Elittränarutbildningen (ETU) 
 

Tränare i 2,5 år 

Man 58 Aktiv inom idrotten Akademiskt idrottsutbildad, 
förbundsutbildad, leder 
förbundskurser 
 

Tränare i över 30 år. 
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Man 59 Aktiv på elitnivå  Akademiskt idrottsutbildad, 
förbundsutbildad (HTU) 

Tränare i över 30 år, 
juniorlandslagsmeriterad 
 

Kvinna 45 Aktiv på elitnivå 
 

Akademiskt idrottsutbildad, 
ETU, förbundsutbildad 

Tränare i över 10 år, 
landslagsmeriterad 
 

Man 35 Aktiv på nationell elitnivå 
 

Akademiskt idrottsutbildad, 
förbundsutbildad 

Tränare i över 10 år, , 
ungdomslandslagmeriterad 
 

Man 35 Aktiv på nationell elitnivå Akademiskt utbildad, 
förbundsutbildad 
 

Tränare i 10 år, 
juniorlandslagsmeriterad 

Man 35 Aktiv på elitnivå Akademiskt idrottsutbildad, 
förbundsutbildad, leder 
förbundskurser 

Tränare i över 10 år, junior och 
seniorlandslagsmeriterad 

 
3.2.2 Intervjuprocedur  

En semi-strukturerad intervjuform med intervjuguide användes vilken lämpar sig när 

forskaren vet tillräckligt om studiens ämnesområde för att i viss mån strukturera diskussionen 

i förväg (Richards & Moorse, 2007). Intervjuguiden i semi-struktur erbjuder forskaren en 

organisation med förplanerade frågeställningar, men innebär samtidigt en utmaning i att 

frågorna ställs på ett sådant sätt att de inbjuder till detaljerade och komplexa svar (Richards & 

Moorse, 2007). Härav valdes öppna frågor vars mål var att ge forskaren en förståelse hur 

intervjudeltagarna konstruerar sin värld (Patton, 2002). Intressanta utsagor följdes upp vilket 

utgör en av styrkorna i semi-strukturen, där deltagaren ges tillräckligt utrymme att tala 

(Rapley, 2004).  

 

Intervjuerna ägde rum i en för intervjuperson känd miljö vald av honom/henne själv och på 

överenskommet datum. Varje intervju inleddes med ett informellt samtal för att få 

intervjudeltagaren att känna sig mer bekväm (Rapley, 2004). Inledningen av intervjuerna hade 

ett narrativt inslag, där deltagarna fick berätta om sin bakgrund som tränare och sin 

tränarfilosofi för att en bakgrundskontext skulle säkras (Sparkes, 2002). Denna inledning 

syftade också till att skapa ett ömsesidigt företroende mellan tränare och forskare (eng. 

rapport, Patton, 2002). Intervjuerna hade karaktären av korta frågor och långa svar. Innan 

varje intervju startade informerades deltagaren skriftligen (skriftligt medgivande; bilaga 1) om 

studiens intentioner, garanti för anonymitet och rätten till att ta del av intervjuresultatet innan 

publicering. Vidare upplystes deltagaren också om sin rätt att avböja svar oavsett fråga samt 

rätten att när som helst avbryta intervjun (Richards & Moorse, 2007). Samtliga intervjuer 

spelades in i dator via mikrofon. Intervjuerna varade mellan 60 och 120 minuter. 
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3.2.3 Intervjuguide 

Intervjuguiden (se bilaga 2) konstruerades utifrån studiens syfte och frågeställningar, tidigare 

forskning såväl inom (Williams & Kendall, 2007) som utanför idrottsfältet (Thyden, 1993; 

May et al., 1998; Jones & Mehr, 2007; Smith & Osborn, 2003). Författaren hade också 

nedanstående citat i åtanke vid utformandet: 
 

”Qualitative reseach attemps to understand and make sense of a phenomena from the 

participant’s perspective ” (s 6, Merriam 2002) 

 

Guiden bestod av öppna frågor där deltagaren ombads delge sina uppfattningar om 

idrottsforskningens relevans för tränarrollen. Didaktiska frågeställningarna vad, hur och 

varför utgjorde intervjuguidens centrala delar rörande behov av och mål med konsumtion av 

idrottsforskning samt möjligheter och hinder i brobygget mellan forskare/forskning och 

tränare/träning. Sonderande frågor som ”Berätta gärna mer om.../ Förklara gärna mer om...” 

användes också (Hiesh & Shannon, 2005).  

 

3.2.4 Pilotintervju  

Pilotintervju genomfördes med en tränare verksam på elitnivå och med tjänstgöring på ett 

regionalt idrottsgymnasium. Karaktären (REG-tränare, idrottsgymnasium) ansågs säkerställa 

att personen var representativ för studiens urval. Pilotintervjun hade flera syften, främst att 

testa om intervjuguiden med valda temaområden utgjode en lämplig utgångspunkt för de 

kommande huvudintervjuerna (Patton, 2002). Det andra syftet var att öva författarens 

färdigheter som intervjuare då intervjuaren är det huvudsakliga intrumentet i insamlingen av 

data och efterföljande analys (Merriam, 2002). Övning i intervjuteknik ansågs därför viktig ur 

trovärdighetssynpunkt (Patton, 2002). Intervjun gav dessutom en indikation på hur mycket tid 

som måste avsättas för de kommande intervjuerna i studien. Resultaten från pilotintervjun 

användes för att justera intervjuguiden på ett par punkter för att skapa så bra försättningar som 

möjligt för studien. 
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3.3 Dataanalys 

3.3.1 Analys  

Det inspelade materialet från varje intervju transkriberades ordagrant och härefter utfördes en 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) av författaren. Val av metod och 

analysverktyg, innehållsanalys, bestämdes i samråd med handledare. I analysarbetet användes 

också Auerback och Silversteins (2003) principer för kodning. Hela intervjuerna ansågs 

utgöra analysenheten och analysens fokus låg både på materialets manifesta och latenta 

innehåll (Graneheim & Lundman, 2004; Kondracki et al., 2002). Analysförfarandet startade 

allt eftersom intervjuerna avverkades för att minimera tidsförlusten. 

 

Inledningsvis lästes varje intervjumaterial från början till slut återkommande gånger i syfte att 

bli bekant med det och för att få en helhetsbild (Graneheim & Lundman, 2004). Texten lästes 

sedan noggrant och analyserades ord för ord genom identifiering av meningsfulla 

enheter/relevant text som föreföll fånga tränarnas nyckeltankar eller koncept (Graneheim & 

Lundman, 2004; Auerback och Silversteins, 2003). Meningsfulla enheter definieras här som 

ord, meningar eller paragrafer med gemensamma aspekter innehållsmässigt och kontextuellt 

(ibid.). Dessa ströks under och i marginalen noterade författaren sina första intryck, tankar 

och inledande analys (Graneheim & Lundman, 2004). Intrycken och tankarna utmynnade i 

kategoribeteckningar och utgjorde på så vis det inledande schemat för kodning, vilket 

benämndes som ”masterlist”. (Auerback och Silversteins, 2003). ”Masterlisten” baserades på 

en sammanslagning av en första kategorisering från de intervjuer som ansågs innehålla mest 

material, härefter uppdaterades och kompletterades den allteftersom de andra intervjuerna 

analyserades.  

 

Efter samtliga intervjuer var genomgångna komprimerades (kondensation; Graneheim & 

Lundman, 2004) och sorterades intervjutexternas meningsfulla enheter nu in i subkategorier 

och kategorier beroende på hur olika de ansågs vara relaterade och förbundna med varandra 

(Auerback & Silverstein, 2003, Graneheim & Lundman, 2004). Ett träddiagram utvecklades 

utifrån detta i syfte att försöka hierarkisera meningsfulla enheter, subkategorierna, kategorier 

och tema. Med en etablerad hierarkisk struktur bestämdes definitioner för varje kategori, 

subkategori och meningsenhet samtidigt som åskådliggörande citatexempel valdes ut i resultat 

och rapportsyfte (Heish & Shannon, 2005, Graneheim & Lundman, 2004). Resultaten 

diskuterades härefter i relation till tidigare internationell forskning.  
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3.3.2 Trovärdighet inkluderande validitet och grundläggande generaliserbarhet  

Författarens transkribering ordagrant och bibehållandet av intervjudeltagarnas egna ord och 

beskrivningar som meningsfulla enheter möjliggjorde en yttre validitetssäkring (Sparkes, 

1998). I resultatdelen användes också klarläggande exempel i form av citat för att återge de 

detaljerade och intervjuguiden konstruerades för att ge innehållsrika och djupa beskrivningar 

(Sparkes, 1998). 

 

Under studiens gång använde sig författaren av en ”kritisk vän” som en form av ”peer 

debriefing” i syfte att stärka studiens trovärdighet (Onwuegbuzie & Leech, 2007).  I det här 

fallet en disputerad forskare som genom kritiska frågor fick författaren till att reflektera över 

och kunna argumentera för sina metod- och analysbeslut. I analysdelen så diskuterades bland 

annat träddiagrammets struktur och beteckningar.  

 

Studien använde sig av member-checks för att stärka den inre validiteten i materialitet, vilket 

innebar e-mail korrespondens där fynden från analysen mailades ut och där intervjudeltagarna 

ombads identifiera något de saknade, eller som de ansåg blivit misstolkat. (Lietz, Langer & 

Furman, 2006). Feedbacken från respondenterna resulterade inte i några ändringar då de 

upptryckte en tillfredsställelse över analysens fynd.  

 

Vidare beaktades validiteten i studiens alla steg genom användandet ett ”audit trail” i form av 

en reflexiv journal där författaren antecknade erfarenheter kring studiens metodbeslut (Lietz 

et al., 2006, Richards, 2005). I journalen bokfördes intervjuanteckningar och analys av dessa, 

tankar och idéer. Journalen utgjorde på så sätt en röd tråd genom studien (Richards, 2005).  

 

Gällande generaliserbarhet kan innehållsanalys lätt förväxlas med andra kvalitativa metoder 

såsom grundande teori och fenomenologi (Hsieh & Shannon, 2005) Forskaren utgör 

mätinstrumentet i en kvalitativ studie och innehållsanalysen är begränsad i både teoribildning 

(grounded theory) men också i beskrivningen av den upplevda erfarenheten (fenomenologi) 

(ibid.). Detta då både urval och analysproceduren skapar svårigheter att dra teoretiska 

slutsatser mellan funna koncept. Däremot kan resultaten från analysen användas som 

konceptutveckling eller modellbyggande, vilket är nog så viktigt och resultaten från denna 

studie bör läsas med detta i åtanke (Hsieh & Shannon, 2005). 
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3.3.3 Etik  

Allt vetenskapligt arbete ska vara etiskt och moraliskt korrekt (Kvale, 1997). Föreliggande 

studie innebar inte några etiska eller moraliska tvivelaktigheter för intervjudeltagarna. De 

informerades tydligt hela vägen genom missivbrev, telefonsamtal samt signerade ett skriftligt 

medgivande om deltagandet i studien innan intervjuerna startade (Bilaga 1 Skriftligt 

medgivande). Det sistnämnda innehöll information kring studiens syfte, deltagarens 

rättigheter, garanti för konfidentiellitet samt information om vilka eventuella konsekvenser 

det innebar att delta i studien.  

 

3.3.4 Studiens avgränsningar 

Författaren valde att avgränsa studien till att gälla tränare inom på elitidrottens ”första nivå”, 

RIG nivå. Tränarna är alltså verksamma inom ramen för skolans verksamhet och de avslutade 

åren i ungdomsidrotten men flertalet har även högre meriter och uppdrag. Författaren är 

medveten om att studier av detta slag bör kombineras med en undersökning som undersöker 

forskningsbehov och användning hos tränare över en längre tid då behov kan skifta över tid 

men studiens utformning bör ändå kunna tillföra kunskap inom forskningsområdet tack vare 

sin kvalitativa karaktär (Thydén, 1993; Bishop, 2008).   
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4. Resultat och Diskussion 
Intervjustudierna resulterade i en mängd data som efter resultatanalys gav följande teman: 

Kunskapskällor, Mål, Forskningsinriktning/områden, Forskningsinhämtning, 

Forskningsapplicering och Samspelet tränare - forskare. Dessa teman presenteras 

tillsammans med meningsenheter (rådata), subkategorier samt huvudkategorier i figur 3-8. 

Resultat och diskussion integreras i varandra för att slippa återupprepning och bespara plats, 

vilket är ett förfarande även tidigare använt i studier med tolkande innehållsanalys 

(Gustafsson, Hassmén, Kenttä, Johansson, 2007). Intervjudeltagarnas egna beskrivningar 

används i form av citat för att ge läsaren en nivå av tolkningsbarhet så nära författarens som 

möjligt utan att utfört själva intervjun 

 

4.1  Kunskapskällor  

Tränarrollen ställer stora krav på en komplex kunskapsbas och bilden som tränarna återger är 

att kunskapskällorna är flera där författaren gjort en grov uppdelning i informell och formell 

kunskap likt Wentner & Trudel (2006). Syftet var inte att avgöra om de informella eller de 

formella kunskapskällorna värderades högst, vilket enligt Lemyre et al. (2007) ändå varierar 

från coach till coach, utan snarare visa på den mängd av kunskapskällor en coach söker 

kunskap ur samt om forskning ses som en av dem. Flera tränare återger just olika 

erfarenheter/praxis från sin tid som aktiv och sin pågående tränarkarriär som väldigt 

värdefulla.   
 

”Och sedan väldigt mycket egna erfarenheter också måste jag ju säga, eftersom att 

man har tävlat och tränat på en hög nivå under 15 år”(C09). 

 

”Jag är väldigt noga med att de här med praxis, den praktiska erfarenheten från 

fältet, den skall inte underskattas i sammanhanget” (C02). 

 

Erfarenheter återges i en form av känsla, intuition vilket en av tränarna beskriver: 
 

”Det är många tränare som går väldigt mycket på fingertoppskänsla och har...ja 

ungefär som att säga att enligt aerodynamikens lagar kan inte humlan  flyga men det 

vet inte humlan om alltså flyger den. Heh! På samma sätt så jobbar en del tränare 

intuitivt, och den intuitionen ska man ju inte underskatta på något sätt ”(C02). 
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I sin modell Moon (refererad i Wentner & Trudel, 2006) lyfts inte just begreppet intuition 

men väl inre lärande situationer, vilket kan just inkludera denna känsla intuition enligt 

författaren. En annan del av de informella kunskaperna som flertalet tränare lyfter är 

betydelsefulla andra, och mest förekommande är andra tränare/alt. kollegor vilka på ett sätt 

utgör ett personligt nätverk:  

 

”Så tittar man på tränare som får fram inte en utan får fram bra utövare hela tiden, de är ju väldigt intressant för 

mig i alla fall. Så det är jättemycket värt och ha en diskussion med tränare som jag tidigare haft och sådana som 

jag ser upp till, och ja, det är ovärderligt,”(C04). 

 
Just värdet av ett sådant här personligt nätverk eller team av tränare har i tidigare forskning 

framförts som ovärderligt för tränarrollen (Salmela, 1996). Under betydelsefulla andra 

kommer även forskare in i bilden anger en av tränarna: ”Forskare, till viss del kontakter inom 

den sfären” (C10). Det som förvånar författaren är att fler inte nämner forskarna som en direkt 

kunskapskälla, vilket i och för sig inte heller återges i den litteraturen kring tränares 

kunskapskällor (Erickson et al., 2007; Lemyre et al., 2007; Wentner & Trudel, 2006).  

Anledning till författarens förvåning är att de tränare som har direktkontakt med forskare ser 

detta som en väldig tillgång, vilket kommer avhandlas mera under temat 

forskningsinhämtning. Därför är det författarens slutsats att man helt enkelt inte associerat just 

forskare medvetet direkt som kunskapskälla, men väl omedvetet. Slutligen lyfts erfarenheter 

från aktiva som en kunskapskälla. 

 

Vad gäller den mer formella delen av kunskapskällorna lyfter flera tränare just 

högskoleutbildning (vilket samtliga tränare har i någon form utom en) och mer specifikt en 

GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan) utbildning antingen från Örebro eller Stockholm.  

Orterna är de ursprungliga platserna för utbildning inom idrottsområdet i Sverige (Persson 

2003). ”Sen har jag ju den teoretiska utbildningen, den som du också har fått, alltså GIH” 

(C08).  Vilken betydelse denna har just ur tränares forskningssynpunkt ämnar författaren att 

återvända till under temat forskningsanvändning.  

 

Övriga formella kunskapskällor som tränarna lyfter fram är fortbildning och idrottsböcker. Så 

återigen lyfts inte forskningen bokstavligt upp, inte heller som en formell kunskapskälla. 

Eftersom senare teman visar att tränarna mycket väl tar del av forskningen och också 

använder den så i sin verksamhet så är den troliga faktorn enligt författaren återigen en 
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avvikelse vad man medvetet och omedvetet associerar inom kunskapskällor samt vad man 

lägger i forskningsbegreppet. Såväl fortbildning som idrottsböcker innehåller sannolikt 

forskning, men man väljer att inte uttryckligen säga just forskning som kunskapskälla utan 

mer formatet den ligger ”paketerad” i. Graneheim & Lundman (2004) talar om att man i 

innehållsanalysen kan fokusera på materialets manifesta eller latenta innehåll. Författaren har 

i det här fallet valt just att problematisera det latenta innehållet. Forskningen kan sägas ligga 

latent, eller dolt i det som intervjupersonerna säger: ”Gått på utbildningar och fått 

pusselbitarna att falla på plats mer och mer då” (C06) eller ”Läser bara (betoning) 

idrottsböcker i stort sett” (C04). 

 

Meningsenhet                         Subkategori            Kategori                Tema          
  
 
”Varit aktiv själv”                  Erfarenheter                                                                          
”Egen intuition – aktiv”         aktiv 
         
”Egen intuition – tränare                 
”Praxis, erfarenheten              
från fältet”                          Erfarenheter          Informell 
”Erfarenheter från RIG”      tränare                 kunskap 
”Jobbat på landslagsnivå”  
 ”Jobbat på klubbnivå”    
                                                                             Kunskaps- 
”Intryck från andra tränare”   källor 
”Kunskap från forskare”     Betydelsefulla   
”Erfarenheter från aktiva”     andra 
      
” Utbildning på GIH”  
” Gått på utbildningar”     Utbildning            Formell  
”Idrottsböcker”              kunskap  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 . Hierarkisk struktur av temat: Kunskapskällor 
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4.2 Mål  

Utveckling är det nyckelord som framträder när tränarna beskriver varför de tar del av 

forskning. Att utveckla de aktiva var ett av de värden flera tränare beskrev med att ta del av 

idrottsforskning: 
 

”Jag tycker de e viktigt att våra spelare som då har förhoppningsvis har som mål att 

bli elitspelare att de får så bra utbildning som möjligt och det gäller ju också för oss 

som lärare att vara alerta och se vad som kommer, vad som är på gång, vilka 

nyheter, vilka nya rön som kommit fram och så vidare. (C05) 

 

Det var ju klockrent, det var att de svenska idrottarna skulle kasta längre, vi skulle 

nå bättre resultat.(C02)  

 

Tränarna ger här uttryck för att vilja vara den som bidrar till de aktivas utveckling mot elit, 

vilket tidigare forskning också vittnar om att de många gånger uppfyller (Ericsson i Durand-

Bush et al., 2006; FoU 2006-7).  En utvecklingsroll där tränaren ser att forskningen har sin 

rättmätiga plats och att tränarskap baserad på vetenskapliga grunder är en viktig ingrediens för 

att talangen skall utvecklas fullt ut (Elliott, 1998). Man ser också till sig själv i sin egen 

tränarroll där flera av tränarna anser att forskningen utvecklar tränarskapet exempelvis 

kunskapsmässigt vilket en av tränarna uttrycker såhär: 
 

”Ha så stort spektra på alla möjligheter som finns, med träningslära då och ju större 

spektra man har i, eller ju mer när man får information om en person så kan man se 

saker från olika håll hela tiden va, om den person säger så och så, så har man hela 

helheten ”(C04). 

 

Detta stämmer väl överens med Maughan & Gleesons (2004) tankar om att om man som 

tränare förstår de vetenskapliga grunderna för idrottsprestationer möjliggörs förutsättningar 

för bättre planering av träning och tävling. En tränare lyfter också att han ser ett emotionellt 

värde med att ta del av forskningen som bidrar till tränarskapets egenvärde:  
 
”Det är ju ett sätt tycker jag i alla fall att..hålla liksom idrottsglädjen och glädjen med 
tränarskapet vid liv…stilla sin nyfikenhet för jag är väldigt nyfiken utav mig sådär 
rent allmänt” (C10). 
 

Ovanstående tillsammans med utvecklingsvärden som att utveckla verksamheten både  

idrotten i sig och skolan vittnar enligt författaren om att man som tränare ser flera olika  
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värden med att ta del av idrottsforskning något som just Kraemer (1997) efterlyste. 

 

Meningsenhet                          Subkategori            Kategori                 Tema          

 
”Resultatförbättring”  
”Förädla träningsprocessen”   Utveckla  
”Utveckla de aktiva”                aktiva 
                                                                              
”Återkoppla till  
   verksamheten”                      Utveckla             Utveckling              
”Utveckla skolan”                   verksamheten      aktiva/verksamhet  
 
”Utveckla idrotten”                Utveckla  
                                                 idrotten 
   
”Förutsättning för att                                                                             Mål  
  bedriva ett bra tränarskap”      
”Motivera val av träning”        Utveckla  
 ”Ha så stort spektra på alla     tränarskapet                                           
   möjligheter som finns”         kunskapsmässigt  
                                                 
   
                       Utveckla    
”Hålla glädjen med                  Utveckla                tränarskapet                                
   tränarskapet vid liv”              tränarskapet  
” Stilla sin nyfikenhet”            emotionellt  
                                                
 
”Utveckla tränarskapet” Utveckla 
 tränarskapet 
 
 
 
 
4.3 Forskningsinriktning/områden  

När det gäller vilken inriktning av idrottsforskning tränarna tar till sig så anger flertalet 

tränare en preferens för en fysisk inriktning vilket en av tränarna uttrycker såhär: ”Ok, ja det 

blir ju väldigt mycket fysiologi alltså, träningsplanering, träningsupplägg, hur – vilka 

träningsmetoder som funkar i praktiken” (C04).  

 
Samtidigt som fysiologin är starkt betonad så uttrycker flera tränare också en stark preferens 

för en beteendevetenskaplig inriktning med huvudsaklig betoning mot psykologi: ”Jag tycker 

de e så intressant med mentala processer, vad som händer hos våra aktiva och även kanske 

hos mig som person också” (C07). ”Ja, det har varit ganska mycket de här med 

Figur 4 . Hierarkisk struktur av temat: Mål 
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idrottspsykologisk forskning nu på slutet… så det är väl där som jag har försökt å hängt med 

mest” (C09). Här ser författaren likheter med de australiensiska elitcoachernas preferenser 

som just betonade att forskning kring mentala aspekter och idrottspsykologi var det som 

tyckte var mest angeläget i dagsläget då de ansåg ha störst brister där (Williams & Kendall, 

2007). En tidigare studie av svenska elittränare avslöjar att även svenska elittränare rankar 

sina idrottspsykologiska kunskaper tillsammans med idrottmedicinska som lägst i en 

rangordning (FoU 2006-7). 

 

En av tränarna ger en möjlig förklaring till varför just fysiologiska inriktningen dominerar: 
 

”Först så är de ju fysiologi, det föll direkt då, men jag tar ändå mer del av den andra 

biten faktiskt. Dom andra studierna som handlar mer om psykologiska faktorer och 

såna bitar då va, men det är ändå ”hårdvaran” som jag kallar de som är 

forskningen…att man har gått på GIH med..på den tiden var de mer att de här med 

idrottsfysiologi var väldigt högprioriterat” (C03). 

 

Så det faktum att Sverige varit internationellt framgångsrikt på den fysiologiska 

forskningssidan med namn som Per-Olof Åstrand, Bengt Saltin (forskare på GIH) med flera 

verkar vara en påverkande faktor vilket samme tränare också uppger: 
 

”Jag menar alltså vet du att Bengt Saltin har gjort någonting, exempelvis inom 

idrottsforskning, då vet man, då står det för någonting, det är ett varumärke. Honom 

har man lyssnat på själv, man har hört mycket och så där va .  Han har gjort väldigt 

mycket, alltså..stått i bräschen för nånting och det är klart, det vet man vem det är, 

nya forskare som kommer upp, där har du liksom ingen koll”.(C03) 

 

Forskares varumärke verkar alltså en aspekt för val av inriktning när tränare tar till sig 

forskning, ett fynd som författaren inte återfinner i någon tidigare litteratur med idrottslig 

anknytning. Däremot lyfter Thydén (1993) det i sin avhandling om forskningsspridning. Han 

menar att det faktum att en person vill ta till sig ny kunskap beror inte bara på innehållet utan 

också på förmågan hos den som överför budskapet att förankra det hos mottagaren. Sändaren, 

forskaren i det här fallet, måste vara accepterad av mottagaren, tränaren menar han.  

 

Förutom även ”nyfikenhet/intresse” så lyfts också andra påverkansfaktorer för val av 

inriktning som avgörande faktorer för tränares val av inriktning. Forskning som innehåller 

elitidrottare är en indikator som lyfts när man som tränare sorterar och prioriterar bland 
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forskningen: ”Sen hade man då lyckats fixa in 10 världsatleter... det är väl den som jag tyckte 

var klart mest intressantast då va.” (C01). Tidigare forskning aviserar till och med att 

forskning som använder ”otränade universitetsstudenter” som försökspersoner inte bör ses 

som idrottsforskning (Bishop et al., 2006). Den undervisningstjänst man har som tränare 

påverkar också vad man söker för forskning menar en tränare: ”Jag har de senaste åren då 

haft specialidrottsteorin som vi kallar det för då med årskurs 3 och där är det stor betoning på 

just idrottspsykologi” (C09). Sedermera ses också graden av tillämpad/praktisk forskning som 

en faktor: 

 
 ”Framförallt när man gör det här väldigt praktiskt då när man testar olika människor 

och man har grupper mot varandra och kan se resultat, det blir ju väldigt påtagligt 

och väldigt konkret. Och det är väl det jag känner att det är viktigt va” (C03). 

 
Att tränaren, oavsett vilken forskningsinriktning han/hon söker, på något vis kan relatera 

forskningen till sin verksamhet verkar vara ett kraftigt styrmedel för vad tränaren väljer att ta 

till sig. Just vid diskussionen kring vilken forskningsinriktning tränarna tog till sig så 

efterfrågade tränare från lagidrotter mer grenspecifik forskning kring lagidrotternas teknik och 

biomekanik, de upplevde att detta helt saknades: 

 
”Skulle vilja ha lite mera direkt fotbollsanpassat typ när de gäller teknik, 

biomekanik, sådana saker” (C05). 

 
”Det finns väl ingen direkt forskning om de här tekniska sakerna som vi jobbar med 

passning och mottagning och skott.  Det finns ju ingen sådan här forskning direkt, 

det kan man inte påstå, det finns litteratur om det här, om hur man ska göra och 

sådär och träna och så. Men det är inte så många som har gått på djupet då med 

vinklar, hur man skjuter eller hur klubban skall svinga eller hur skridskona skall 

sättas i. Det finns ju mycket, men det finns ju ingenting som: - Det här är rätt, det är 

ju väldigt många teorier, väldigt många läror”(C06). 

 

Här råder en diskrepans som troligtvis inte beror på avsaknad av forskning inom området då 

Barfield (1998) och Kelis & Katis (2007) lyfter aktuella aspekter kring fotbollens biomekanik 

och tillslagsteknik medan annan forskning belyser just de efterfrågade delarna i ishockeyn 

(Lomond, Turcotte & Pearsall, 2007; Villasenor- Herrara, Pearsall & Turcotte, 2006; Wu, 

Pearsall, Turcotte, Montgomery & Lefebvre, 2003). Författaren vill istället hävda att detta är 

just ett konkret exempel på att kommunikation mellan forskning och tränarskap är en högst 

aktuell fråga. Lösningen på just detta konkreta problem kan dels återfinnas i tränares 
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forskningsinhämtning, men till lika stor del hos forskarnas förmåga att nå ut med sin 

forskning vilket en av tränarna själv beskriver: 
 

”Men jag har väl självklart sett en del forskningsrapporter som kommer om olika 

saker, men jag kan inte säg att jag lusläst dem, det har jag inte gjort, tyvärr kanske. 

Men forskningen når inte så jättemycket fram till lagidrotterna tror jag” (C06). 

 

Interaktion och kommunikation mellan tränare och forskare måste ske och en länk mellan 

dessa världar är avgörande för att utveckling skall ske (Kraemer, 2006). 

 
Meningsenhet                                 Subkategori            Kategori                  Tema          
 
”Snabbstyrka och sprinterträning”  
”Fysisk prestationsförmåga”  
”Mycket fysiologi”  Fysiologisk 
”Fysiologin naturligtvis”  Inriktning 
” Uthållighetsidrotter”  
”Syreupptagningen”                                         Forskningsområden 
”Fysiologi – Hårdvaran” 
 
”Att tekniskt utföra saker” Teknisk  
 Inriktning  
”Idrottspsykologisk forskning”          
”Idrottspsykologiska bitar”  Psykologisk  
”Den mentala biten” Inriktning                                              Forsknings- 
”Mentala processer”                          Beteendevetenskaplig   områden/ 
                          Inriktning Forsknings- 
”Personliga tränarsamtalen”   Coaching  inriktning 
 Inriktning 
 
” Undervisningstjänst”  Påverkans- 
” Nyfikenhet / Intresse”  faktorer 
”Elitidrottare/Världsatleter”  för val av  
”Tillämpad forskning”  inriktning  

                                       Påverkansfaktorer 
”Bengt Saltin…                        för val av inriktning 
  det är ett varumärke”   
”Nya forskare…                                Forskares 
  där har du liksom ingen koll.” varumärke 
”Åstrand och Saltin och de 
   ryska forskarna…tittar bakåt” 
 
                                                          Efterfrågan 
”Sämre på direkt fotbollsanknutet    Grenspecifik              
                                                          Inriktning        
 
 Figur 5 . Hierarkisk struktur av temat: Forskningsinriktning 
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4.4 Forskningsinhämtning  

Resultatanalysen avslöjar att tränares sätt att ta del av forskning varierar och att man har en 

mängd olika forskningskanaler. Tidskrifter, både populärvetenskapliga och vetenskapliga är 

ett vanligt sätt: ”Sen har vi här på jobbet ett antal vetenskapliga tidskrifter som man brukar 

ögna igenom om de är något intressant” (C10). Ofta har man tillgång genom prenumerationer: 

”De tidningar som vi prenumererar på som Svensk Idrottsforskning och SIPF finns det en 

förening som heter, de ger ut en tidning, Flow tror jag den heter (C07). ”Sen har vi en 

engelsk, Sports & Medicine tror jag den heter (C09). En av tränarna lyfter istället att det som 

kommer i bokform är mer det han söker istället för det som står i rapporter eller tidskrifter: 

”Det som jag har nytta av, det är det som kommer fram i bokform mer, alltså det som skrivs i 

nya böcker” (C03). Förklaringen kan ligga i att boklitteratur ofta innebär en omskrivning och 

en presentation av forskningen på ett mer lättförståeligt sätt, vilket det finns ett klart behov av 

det görs enligt både tränare och forskare (Williams & Kendall, 2007). 

 

Med dagens informationsmöjligheter så hämtar flera av tränarna också forskningen från 

internet: ”Som det ser ut idag så är ju rätt så mycket tillgängligt via internet och man kan 

googla där och leta helt enkelt” (C02). Man använder sig framförallt av nätet om man vill leta 

på något speciellt: ”Och framförallt nätet om det är någonting mer specifikt som jag vill gå in 

på då använder jag ju det” (C07). Vid en jämförelse med elittränarna i Australien där 

forskningssökning genom internet var det minst förekommande sättet för att ta del av 

forskning, ger de svenska tränarna från föreliggande studie tecken av en annan bild, men det 

behövs långt större undersökningar för att kunna dra några slutsatser. 
 

Forskningen förmedlas också effektivt genom personliga nätverk uppger flera tränare: ”Och 

har man då ett nätverk runt omkring sig av sådana som har likartade intressen så brukar man 

få goda tips ”(C02). För en del tränare ingår även forskare i dessa nätverk, vilket ses som en 

oerhörd tillgång:  

 

”Kontakter till viss del, med sådana i den sfären… man brukar ringa ibland: -

”Forskare” kan du leta upp något åt mig? Haft mycket kontakt genom åren med HC-

Holmberg, numera uppe i Östersund, på norska sidan Jan Helgerud och Jan Hoff i 

Trondheim har man haft en del direktkontakt med.” (C10). 

 

Just denna direkta och personliga kontakt med forskare är något som inte återges som ett 

vanligt förekommande inhämtningssätt (om det förekommer alls) i den litteratur författaren 
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tagit del av. Visserligen förekommer termen nätverk men utan att tala om vad den inkluderar 

(Williams & Kendall 2007). Författaren anser att direktkontakt med forskare troligtvis skulle 

rankas väldigt högt då praktiker inom andra fält främst efterfrågade en ökad och personlig 

kontakt med forskare. Ämnet kommer dyka upp igen under kategorin Möjligheter i temat 

”Brobygget mellan tränare/träning och forskare/forskning”.  

 

En likhet med de australiensiska tränarkollegorna (Williams & Kendall, 2007) är att flera 

tränare anger utbildning och konferenser som inhämtningssätt vilket en av tränarna uttrycker: 

”Annars så är det ju bland annat på tränarkonferenser och liknande.”(C02). Det framkommer 

också att massmedia, exempelvis tv och dagtidningar, gör att man ibland får upp ögonen för 

någon forskning uppger ett par av tränarna.  

 

Beskrivningen ovan av de olika inhämtningssätten vittnar om en mängd olika 

tillvägagångssätt att komma i kontakt och ta del av forskningen, men del av tränarna uppger 

också ett förhållningssätt, likt en passiv mottagare vilket påverkar deras inhämtningsstrategi.  

 
”Det är inte samma hunger längre från min sida, men som sagt när folk skickar till 

mig, de känner ju mig och vet vad jag tycker är intressant va och så vidare, så tar jag 

till mig av det” (C01). 

 
”Informationen finns säkert där, det är snarare så att jag har inget mål att söka det 

sista inom kosten eller söka de sista inom beteendevetenskap eller någon inriktning 

utan de blir mer att det kommer till mig på något sätt, jag läser eller någon börjar 

pratar om det, och då blir jag intresserad” (C03). 

 
”Ja, att man kanske vill få det lite för mycket serverat i form av användbara 

praktiska saker som man får från till exempel en utbildning då. Istället för att själv 

sätta sig in i det på djupet, så får man det serverat och man är kanske för nöjd med 

att få det så. Samtidigt har jag kanske plockat ihop de kunskaper jag fått på 

utbildningar och gjort det till min sanning” (C06). 

 

Paralleller kan dras till Wentner & Trudel (2006) som just beskriver att det är vanligt att 

tränare antar den passiva mottagarrollen, speciellt under formellt förmedlande tillställningar 

som utbildningar och konferenser då en annan person är ”satt till att leda vägen” till 

kunskapen. Till skillnad från informellt oförmedlande situationer då det är tränaren själv som 

tar initiativ och är ansvarig för att välja vad man skall lära sig och kräver ett aktivt 
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förhållningssätt. Potentialen i det här aktiva förhållningssättet ligger i tränarens förmåga att 

lära sig själv, hans/hennes öppenhet och iver att skapa nya lärotillfällen (Wentner & Trudel, 

2006). Att få en perspektivförskjutning från ”informeras om” till att” informera sig” (Thydén 

1993).  För att åstadkomma detta så krävs en kombination av insatser som måste få växa fram 

i dialog med den aktuella yrkesgruppen. Just denna kombination av insatser vill författaren 

lyfta under kategorin Möjligheter under temat ”Brobygget mellan tränare/träning och 

forskare/forskning och vilket precis som resten av studien just kommer av dialogen med den 

aktuella yrkesgruppen, tränare. 

 
Meningsenhet                                      Subkategori             Kategori                Tema          
 
”Läser artiklar i olika tidningar”  
” Tidningar som vi prenumererar på”   Tidskrifter/ 
”Prenumererar vi på den tidskriften”    Artiklar 
” Vetenskapliga tidskrifter”  
”Svensk Idrottsforskning”  
 
”I bokform”                                           Litteratur 
 
”Via internet å man kan googla där” 
”Framförallt nätet”   Internet 
”Nätet då”  
 
”Goda vänner”  
”Man sitter och diskuterar”   Personligt Forskningskanaler     
”Nätverk runt omkring sig”   Nätverk   
”Delger vi ju varandra” 
”Kontakter med forskare”  
 
”Olika konferenser” 
”På tränarkonferenser”  Utbildningar/ 
”Konferenser och möten”  Konferenser                                         
”Genom utbildningar”  Forsknings- 
”Lite olika utbildningar”  inhämtning 
  
”Tv… massmedia”  
”Morgontidningarna har  Massmedia 
  en del emellanåt”  
 
”… inte samma hunger  
       längre från min sida”  
” Har inget mål   Passiv  Förhållningssätt 
   att söka det sista”  Mottagare 
”vill få det kanske     
    lite för mycket serverat”  
 

Figur 6 . Hierarkisk struktur av temat: Forskningsinhämtning 
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4.5 Forskningsapplicering 
Detta tema åskådliggör en bild av hur forskning appliceras i tränarens verksamhet och 

innehåller följande underkategorier: Forskningens påverkan, Förutsättningar för 

forskningsanvändning, Hinder för forskningsanvändning. 

 

4.5.1 Forskningens påverkan 

Tränarna beskrev hur forskningen påverkade deras vardag och flera tränare lyfte en indirekt 

påverkan, vilket illustreras nedan: 

 
”Jag tror att den indirekt… jag kan inte peka på den och den och den forskningen 

men som sagt jag är ju intresserad av den forskning jag får tag i och det är klart att 

den påverkar mig, det är ju självklart, indirekt definitivt” (C06). 

 

En av tränarna är mer konkret i sin beskrivning av denna indirekta påverkan: ”När jag gör 

träningsprogram, när jag sitter och gör årsplaneringen så sitter ju sådant i bakhuvudet”( C01). 

Enligt Thýden (1993) har användningsforskare sett ner på denna form av påverkan, då det inte 

går att peka på exakt vilken inverkan forskningen har. Merton (refererad i Thydén 1993) 

visade dock redan i slutet av 40- talet att det finns olika sätt att använda kunskap. Han 

föreslog en uppdelning i manifesta och latenta konsekvenser. Manifesta konsekvenser är när 

det skett en medveten förändring medan latenta är när det sker en förändring som man inte har 

haft för åsikt att genomföra men som ändå har skett som ett resultat av den nya kunskapen. 

Denna indirekta påverkan kan i det långa loppet ha stor betydelse genom att kunskaperna 

smyger sig in i beslutsprocesserna (Thydén 1993). Förfarandet bekräftar Bangsbos (2003) 

åsikt att forskningen kan vara värdefull vid utformandet av träningsprogram. Flera av tränarna 

ger också konkreta beskrivningar där de kan peka på att forskningen verkligen har en direkt 

påverkan på verksamheten. Det rör sig om allt från daglig påverkan som två av tränarna 

beskriver såhär: 
 

”Det har varit mycket diskussioner om hur man skall äta och när man skall äta och 

det ändras ju hela tiden exempelvis.  Vi tar ju del av det. Vi har ju ändrat det här 

exempelvis för vi ger ju eleverna mat, de får ju extra mat varje dag, på eftermiddan 

så kan de hämta en middag som de kan äta mellan skollunchen och träningen, eller 

någonstans där” (C03). 

”Bara som exempel då så har vi har haft kontakt med Helgerud och Hoff i 

Trondheim som förespråkar en viss pulsering i träning, högintensiv träning i block 
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och så vidare. Det har vi ju rent konkret rakt ner i vårt träningsprogram börjat 

tillämpa så att säga. Så de har gått rakt in i verksamheten på det viset. ” (C10). 

 

Det rör sig också om mer enstaka typer av påverkan vilket en annan tränare lyfter: 
 

”Vi brukar ha en temadag per läsår då, där vi tar hit då det senaste, eller det som vi 

tycker är relevant för våra spelare då.  Vi har haft experter på kost och vätska och 

sådant här och nu så har vi pratat om att vi skall ta hit den här Kenttä för att tala om 

överträning till våren då och eventuellt även ta hit Fallby då” (C05). 

 

Exemplen vittnar om lyckade implementeringar från forskningsvärlden in i idrottares vardag. 

Majoriteten av tränarna menar att man hela tiden hittar små bitar i vad de beskriver som en 

sållningsprocess av forskningen: ”Små, små bitar, det är små bitar, det är liksom du läser, du 

lyssnar, du hör, du agerar va, det händer, du reflekterar och jag menar… man förändras lite 

grann här och där va”(C03). Att det just är småbitar och inte hela koncept kan härledas till att 

forskning ofta ligger inom en viss disciplin inom idrottsområdet och får på så vis infallsvinkel 

beroende på vilken disciplinen är, exempelvis fysiologi, psykologi eller nutrition. (Williams 

& Kendall, 2007). Tränare måste dock se idrottarens situation ur ett helhetsperspektiv vilket 

då medför att lösningarna för en idrottare många gånger är flerdimensionella (ibid). Det kan 

då vara svårt att ta ett helt koncept och användaren (tränaren) avstår därför eftersom det då 

kan innebära avkall på andra bitar (Thydén, 1993). 

 

Resultaten från föreliggande studie visar också att tränarna många gånger gör mer än bara 

använder forskningen, de är flera gånger i allra högsta grad delaktiga i forskningsdelen själva: 

”94 så var jag själv med om ett forskningsprojekt” (C01). Andra har anammat ett 

vetenskapligt arbetssätt eller utfört modifierade varianter: ”Jag vill inte kalla mig 

vetenskapsman eller forskare, men under stundom har arbetet tangerat vad man kan kalla för 

vetenskaplig forskning.” (C02). ”Vi har ju kört ”light” olika ”light”-versioner där vi just har 

arbetat med pulsklockor och sett vilken puls de ligger på, intervall och sådant där va” (C03). 

På detta vis närmar sig forskare och praktiker en och samma person, ett tänkvärt 

utvecklingsområde som beskrivits från bland annat psykologins värld (Jones & Mehr, 2005). 

Delaktighet är också enligt Thydén (1993) ett väldigt bra sätt för forskare att nå ut med sitt 

kunnande och betonar betydelsen av att användaren är involverad i arbetet. 
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Meningsenhet                                      Subkategori                Kategori                        Tema          

   
”Indirekt väldigt mycket” 
” När jag gör träningsprogram,  
   när jag sitter och gör årsplaneringen”   Indirekt 
”Det är ju självklart, indirekt definitivt”   påverkan 
”Hela vår vardag ändå på  
   något sätt byggs på forskning”   
 
”Vi har ju kört olika   
     light-versioner”  
”De får ju extra mat varje dag ”  
”En temadag per per läsår”   Direkt           Forskningens 
” Vi har provat lite grann   påverkan          påverkan 
    av Helgeruds” 
” Konkret rakt ner i  
    vårt träningsprogram”  
”Vi gör en grej med treorna nu” 
 
”Oftast så hittar man ju något korn” 
”Små bitar”   Sållnings- 
”De varierar ju naturligtvis va”   process 
”Man får lite sålla där” 
”Försöker man ju applicera”  
 
”Ett litet biomekaniskt team”  
”Arbetet tangerat …   Delaktighet             
    vetenskaplig forskning”   i forskning               
”Själv med om ett forskningsprojekt”  
”Inte gjort någon studie här 
   på sista tiden”   
”Då var vi ju, våra elever 
    försökspersoner”  
God grundutbildning … GIH”  
 
”Bero på vilken utbildning man har”       Tränares 
” att ha en GIH utbildning”      utbildning 
”Tiden på GIH och den C-uppsats”   
 
”Öppen”   
”Våga prova lite nya saker”   Tränares           Förutsättningar  
”Att man vill lära sig”       inställning             för forsknings- 
”Nyfikenhet”                                                                            användning 
”Om man vet vad man vill –                
   inga större hinder”  
        
”Moderna forskningen är                         Internetpublicerad  
  lätt att hitta… nätet”                               modern forskning 
”Kan snabbt leta på det –  
   internet bidragit”  

 Forsknings- 
applicering 
 

Figur 7. Hierarkisk struktur av temat: Forskningsanvändning 
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Meningsenhet                                      Subkategori            Kategori                Tema          
 
”Ingen gedigen grundutbildning”  
”Forskning inte bra, om man inte  Avsaknad 
   förstår vad dom pratar om”  av 
”Risker att läsa forskningsrapporter”    utbildning  
” De beror ju på faktakunskapen” 
 
”Dygnet har 24 timmar”  
”Hade lite mer tid”  Tidsfaktor 
”Tidsbristen ibland”  
 
”Äldre studier…       
   kan vara svårt och hitta” 
  ”I klubbarna…på elitnivå,                  Tillgänglighet        
”Utomlands kanske på                          
   universiteten”  
 
”Idrottsforskning oftast smal”   
”Liten undersökning”     
”Orelevanta tester”                                Forsknings- 
”Väldigt lite elitutövare”   design/  
”Fel testpersoner”   utförande   
 
”Krav på avancerad utrustning              
”Olika infallsvinkel   
   forskning och tränare” 
”Svår att applicera direkt  Fokusskillnad 
   ner i våran verksamhet”  forskarvärld/ 
” De känns ju också att ibland  tränarvärld 
   så är de en forskarvärld”    
 
”Oövergreppbart så mycket”  Forsknings- 
”Väldigt mycket forskning ”  mängd 
 
”Kvar på fel språk”  Forsknings- 
”Modersmål som är enklast”  språk 
 
”Ofta väldigt mycket siffror”  Forsknings- 
”Hur det är presenterat”  presentation 
 
”Om det är säkert eller inte”  
”Hur påverkas dom här ungdomarna    Osäkerhet för 
   som fortfarande växer” forsknings- 
”Livsfarligt att….övervärdera det” effekter 
 

 

 

 

Hinder för 
forsknings-
användning 

 Forsknings- 
 applicering 
 

Figur 7. Hierarkisk struktur av temat: Forskningsanvändning 
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Meningsenhet                                   Subkategori 1           Subkategori 2      Kategori       Tema                         
 
 
”Känsla och intuition”  Subjektiv 
”Feedbacken för mig”  skattning 
 
”Genom våra fälttester”                   Fälttester Utvärderings- 
”Ganska bra med fälttester”                                                möjligheter  
 
” Tester i klubbarna”  Klubbtester 
  
 
”Allting är fråga om resurser”   
”Det är ekonomi”  Ekonomi/  
”Det är en kostnadsfråga”  resurser 
                                                                                                                     Forsknings- 
”Att göra de fullt ut  Utvärderings-   utvärdering 
   så vetenskapligt”  Vetenskaplighet begränsningar 
”Velat haft en uppföljning  
   och kunna utvärdera”  
 
”Svåra att hinna med”  Tidsfaktor 
 
 
”Testa innan i så fall”  
”Huvudsaken är att man  Standardisering Utvärderings- 
   gör det regelbundet   procedur 
 
 

 

 

4.5.2 Förutsättningar för forskningsanvändning 

För att tränarna skall kunna ta till sig och sedan använda forskningen på ett så bra sätt som 

möjligt menar flera av tränarna att det beror på vilken utbildning man har och flera tränare 

pekar också på att den egna utbildningen från framförallt högskola (i huvudsak GIH) varit en 

förutsättning: 

 
”Det är ju tiden på GIH och den C-uppsats jag gjorde där som ledde in mig i den 

världen tycker jag. Att få referens på saker och ting, det var helt klart där som man 

på något sätt lärde sig hantera och förstå det tycker jag” (C10). 

 
”Och för att hänga med och för att fatta någonting så var man ju tvungen att ha en 

GIH utbildning fysiologiskt de är ju helt klart annars skulle man ju bara slänga de åt 

sidan ”(C06). 

Figur 7. Hierarkisk struktur av temat: Forskningsutvärdering 

 Forsknings- 
 applicering 
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Detta är en åsikt som delas av tränare från tidigare forskning som uttrycker att en brist på 

vetenskaplig kunskap kan vara ett problem (Williams & Kendall, 2007). Tränare har tidigare 

beskrivit att universitets- och högskolestudier (även inom andra områden än idrott) utvecklar 

en systematik hos tränaren, man provar någonting, man får resultat, man förstår att flera 

faktorer kan påverka det man som tränare ser, man analyserar resultaten och man drar 

slutsatser (Wentner & Trudel, 2006). För att tränare och forskare skall kunna interagera på 

bästa sätt föreslår Bishop (2008) att både forskare och tränare bör ha grundkunskaper i 

vetenskaplig metod. Nästintill alla tränare i föreliggande studie har akademiska meriter på 

högskola eller universitet, vilket är en likhet med de högprestationscoacher Erickson et al. 

(2007) har studerat. 

 

Inställningen att vara öppen för nyheter och att våga prova saker är andra viktiga 

förutsättningar som kommer fram. Just denna inställning är något som identifieras som en 

positivt i tränarens lärprocess. (Wentner & Trudel, 2006). Tränarna säger såhär: 

: 
”För de första tror jag att det är viktigt att man är öppen liksom att man inte tror att 

man kan allt utan att man är öppen för både nyheter och även tittar på andra idrotter, 

inte bara forskning när de gäller fotboll utan även vad händer inom andra idrotter” 

(C05). 

 

”Våga prova lite nya saker, det tror jag att ibland i tränarsverige är en liten brist eller 

nackdel liksom att, det är för många som kör på att: -Ahh, men de är så här man 

skall göra och så gör man på ett sätt som man har gjort i 20 år, det är inte tillåtet, 

knappt tillåtet, att sticka ut och pröva något nytt… då får man: - Nä, nä, nä, att det 

där går aldrig” (C10). 

 

För att tränare skall kunna använda sig av forskningen ställs krav på forskningens 

tillgänglighet vilket flera tränare påpekar. Hög tillgänglighet får man enligt en av tränarna: 

”Om man vet vad man vill” (C01). Vidare tillägger en annan att: ”Den moderna forskningen 

är lätt att hitta för den finns ju på nätet” (C07). Nätets roll till omedelbar kontakt med 

forskning lyfts bland annat av Wentner & Trudel (2006) men då det baseras på en fallstudie 

upplever författaren det svårt att uttala sig om tränare i stort upplever en hög tillgänglighet 

genom nätet. 
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4.5.3 Hinder för forskningsanvändning 

Då tränarna ombads att fundera kring det motsatta, vad är det som hindrar 

forskningsanvändningen framkom en rad olika intressanta faktorer. Tränarna betonade att 

avsaknad av utbildning skulle innebära ett hinder och även en potentiell stor risk gällande 

forskningsanvändning:  

 
”Alltså hockeytränare som inte har en GIH utbildning, det har inte så många, för 

dem kan det bli bara en häftig grej: - Det där kör vi, och så förstår man inte varför, 

så kör man slut på knän på någon spelare och skapar problem för livet för att man 

tagit till sig något. Så att i det fallet är forskning inte bra, om man inte förstår vad de 

pratar om… Så det finns ju risker att läsa forskningsrapporter om man inte har 

grundkunskapen det kan jag ju tycka” (C06). 

 

Här konstaterar coacherna i enlighet med tidigare forskning att resultaten även från den mest 

avancerade idrottsforskning inte är mycket värd om en coachs förståelse för forskningen och 

förmågan att använda den fallerar (Bishop 2008; Kurz, 2001). Tvärtom riskerar den att utgöra 

en risk ”om den appliceras av någon som saknar grundkunskapen” som tränarna uttrycker det. 

 

Ett annat tränarrelaterat hinder för användning som framträder är helt enkelt tidsfaktorn, 

speciellt mitt under pågående tävlingssäsong:  

 
”Alltså en liten brasklapp, det är tidsbristen ibland, det tar ju lite tid och sätta sig in i 

rapporter och hinna vara uppdaterad och speciellt då i perioden november till mars 

när vi har som mest hektiskt då med vår säsong. Så egentligen är det ju augusti till 

november och sen april till juni där man har lite mer tid att åka på lite studiebesök 

kanske, sätta sig in mer i forskning, läsa mer, och känna runt ”(C09). 

 

Detta hinder är inget unikt för tränarkåren, utan förekommer inom andra fält (Le May et al., 

1998). Gällande mer forskningsrelaterade hinder så identifierades flera stycken, bland annat 

gällande forskningsdesign och utförande, en tränare utryckte att: ”idrottsforskningen är smal” 

(C08) och en annan att det oftast rörde sig om: ”en liten undersökning” (C04), som det var 

svårt att dra slutsatser från. Ovanstående tillsammans med att forskningen som en tränare 

beskriver: ”Gjort tester som inte lever upp till den verkligheten som mina aktiva befinner sig 

i” (C01). Eller som samma coach uttrycker: ”Använt sig av testpersoner som ligger för långt 

ifrån den nivå där ens egna befinner sig” (C01). Såväl testpersoner som testutförande 

kritiseras också av tidigare forskning (Martens, 1979; Williams & Kendall, 2003; Bishop et. 
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al., 2006). Här ser författaren ytterligare orsaker till varför att det oftast är småbitar och inte 

hela koncept som tränare tar till sig från forskning, vilket avhandlats tidigare i 

resultatdiskussionen. Det förefaller ibland svårt att hitta forskning som utan någon form av 

modifiering passar in i verksamheten, vilket en tränare beskriver: ”Sen ibland kan jag ju 

samtidigt tycka att den är svår att applicera direkt ner i våran verksamhet”(C09). 

 

En forskningsfaktor som flera tränare anger är bland annat mängden forskning, vilken Thýden 

(1993) menar fullkomligt sköljer över dem. En tränare beskriver det såhär:  

 
”Ahh ok, nej det blir ju väldigt mycket forskning, så man måste ju verkligen läsa 

mycket för att få helheten där också så att man inte bara testar en sak och sen så 

kommer något är nytt och sen: - Nähä det var inte det som var rätt. Förstår du hur 

jag menar? ”(C04) 

 

Ser man till tidigare forskning så är såväl tränare som forskare rörande överens om att man 

inte på något sätt kräva eller förvänta sig att tränare skall kunna hålla sig uppdaterad på alla 

områden inom idrottsforskning (Williams & Kendall, 2007). 

 
En tränare påpekar att just det han ofta letar efter är ”kvar på fel språk”:  
 

”Det riktiga bra är ju på ryska och det är inte översatt än,  nu dom har några 

amerikanare som har översatt bra litteratur då, men det finns ju väldigt mycket 

fortfarande som är kvar på fel språk tycker jag” (C04). 

 
Man har också synpunkter är forskningspresentationen: ” Och sen också beroende på hur det 

är presenterat, en del har en tendens och bara presentera siffror, de blir på en väldigt hög nivå 

då, och en del skriver enklare, vettigt ” (C09).  Just kring hur forskningen presenteras talas det 

om en 3-minuters regel, vilket innebär att dokument som inte upplevs som relevanta efter tre 

minuters läsning hamnar i papperskorgen (Thydén 1993). Ovanstående kritik håller också 

forskare med om och menar att kraven på forskare bör utgå ifrån att man skall kunna förmedla 

sina resultat till vem som helst (Bishop et al., 2006). Samtidigt så bygger dessa tankar på att 

bara de presumtiva användarna, i det här fallet tränare, får tillgång till forskningsresultaten i 

en lättförstådd form så kommer de också att användas, något Thydén (1993) påpekar att man 

inte bör ta för givet. 

 

Ett annat hinder utgörs enligt en av tränarna av äldre studier: ” Vill jag gå in på lite äldre 

studier så kan det vara svårt och hitta” (C07). Här menar författaren att dessa ofta står utan 
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publicering på internet och baserar detta på ”common knowledge”. En annan tränare lyfter 

olika sorters potentiella barriärer: ”Ja det kan ju också vara så att de ligger ute i klubbarna 

kanske på elitnivå, utomlands ju eller kanske på universiteten. Jag vet inte ”(C05). Just det 

faktum att forskningen inte är tillgänglig och når ut utan fastnar på olika ställen är en 

företeelse som också ses inom andra ämnesområden (Le May et. al., 1998). 

 

En sista aspekt vilket påverkar en del tränares forskningsanvändning är osäkerheten för 

eventuella forskningseffekter/risker: 

 
”Men så är det så otroligt mycket runt omkring också liksom. Man får någon artikel 

där det står att antioxidanter inte skall ätas, att det inte är bra helt plötsligt. Ja, och så 

slutar de som har använt, och så säger nästa att det är bra igen. Då kommer också det 

här bollandet, om det är säkert eller inte” (C04). 
 

Som motargument så lyfter Hawley & Burke (1998) att idrottsforskningen i en perfekt värld 

skulle kunna svara på frågan om produkt är x säker eller inte men att trots att forskningen har 

sina begränsningar. Trots tvetydiga budskap så utgör fortfarande väl utförda studier som 

granskar olika fenomen vårt bästa kritiska redskap (ibid.). 

 
4.5.4 Forskningsutvärdering. 

Vid resultatanalysen framträder att tränarna har en rad olika utvärderingsmöjligheter men 

också en rad utvärderingsbegränsningar. Några tränare lyfter olika former av subjektiv 

utvärdering som en möjlighet: ”Utvärderingen blir feedbacken för mig blir ju det, om jag 

känner att det fungerar bättre ” (C03). Andra pekar på att ett testförfarande med framförallt 

fälttester är en väg: ”Genom våra fälttester så ser vi i alla fall en tendens, hur det verkar, så 

just i det fallet så tycker jag att vi kunde följa upp det som vi drog igång då” (C09).  Vidare 

påpekas också vikten av ett standardiserat testförande med tester innan och att man testar 

regelbundet: ”Man måste ju vara ganska noga med att testa innan i så fall och det är ju inte 

alltid man är... ett test är alltid ett test, huvudsaken e att man gör det regelbundet då.”(C04). I 

övrigt talar man också om samverkan med klubbars testverksamhet för att undvika dubbla 

tester: ”Om man säger själva testerna så har vi ju minskat dem från när vi starta upp eftersom 

de gör så mycket tester i klubbarna nu då” (C05).  

 

Tidigare forskning påtalar just vikten av att man bör kunna utvärdera den forskning man 

använder sig av eftersom forskningsresultat från en studie oftast inte bara kan appliceras rakt 
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av utan modifieringar (Bishop, 2008). Tränarna försöker hitta vägar för att testa den forskning 

man plockar in, vilket deras utvärderingsmöjligheter talar om. Samtidigt så upplever en del 

tränare i likhet med tidigare forskning från andra fält en del begränsningar i form av ekonomi 

och avsaknad av vetenskaplighet: ”Det är en kostnadsfråga för vi kan ju inte kolla 

syreupptaget för tätt heller. Det kostar en slant varje gång, så det är lite svårt att följa upp 

då”(C09). ”Att göra det fullt ut så vetenskapligt som de egentligen krävs och sen få igenom 

tillräckligt många helt enkelt för att det skall bli någon vetenskaplighet i det” (C10). 

Författaren ser begränsningarna som argument för ett utökat samarbete mellan tränare och 

forskare, men kanske framförallt mellan forskningsinstitutioner (högskolor, universitet) och 

tränarverksamhet (idrottsgymnasier, klubbar). Dessa möjligheter och flera kommer att 

beskrivas mer ingående sista temat som benämns just samspel tränare – forskare. 

 
4.7  Samspelet tränare - forskare  

Temat avhandlar olika aspekter av samspelet mellan tränare och forskare och innehåller 

underkategorierna: Vinster, Hinder, Möjligheter 

 

4.7.1  Vinster 

En av tränarna var noga att påpeka vilka förtjänster han såg i ett brobygge mellan sin yrkeskår 

och forskare. Han framhöll bland annat att verksamheten (tränarnas) skulle få en högre 

vetenskaplighet i sig och en avlastning: 
 

”Skulle vi ha en forskare/doktorand som kom in här och gör tester åt oss och uppföljning på bandet eller vad det 

handlar om, styrkeuppföljningar och så där. Dels så vore det bra för oss, för att det skulle avlasta oss till viss del 

och så skulle vi få en vetenskaplighet i det hela som skulle vara högre och bättre… och dels skulle man få lite 

mer svart på vitt, vad blir vi bättre på, vad får vi för svar, vad utvecklar vi, vad utvecklar vi inte? ”(C10).    

 

Forskarna skulle också få förtjänster såg han: ”Och forskarna så att säga skulle få så att säga 

en direkt tillämpning kanske på som de håller på och tittar på, sådana saker”(C10). Vidare 

pekade han också på gemensamma vinster: 
 

”Sen kan man liksom i ett samarbete komma fram till utvecklingsprojekt, mer av 

tillämpad forskning helt enkelt alltså. Träningsstudier, träna på ett visst sätt en viss 

period och så gör man eftertest och så vidare, ser vad som har hänt och sådär. ”(C10) 

 
Författaren ser här att tränarna identifierar vinster som gör att forskare och tränare närmar sig 

varandra enligt den kombinerade modell från Jones & Mehr (2007). I modellen framhålls 



47 
 

bland annat att arbeta efter ett vetenskapligt arbetssätt och att kunna utvärdera de 

interventioner och program man åstadkommer. Man beskriver dock att praktikern och 

forskaren skall vara en och samma person, men ett samspel beskrivit ovan skulle onekligen 

vara ett gott kliv framåt anser författaren. För genom samarbete kommer olika 

utvecklingsprojekt till stånd menar tränarna, vilket bland annat utgör första grundläggande 

steget i Bishops (2008) modell för tillämpbar idrottsforskning. Steget som innebär att 

forskningsfrågor formuleras tillsammans av forskare och tränare. (ibid.) 
  

4.3.2 Hinder  

Liksom under temat forskningsapplicering framkom en del hinder från tränarna kring 

interaktionen mellan och tränare forskare. Författaren ämnar framförallt diskutera möjliga 

lösningar på de potentiella hindren under nästkommande kategori Möjligheter. 

 

Flera tränare identifierade vad författaren ser som gemensamma hinder och nämnde den 

fysiska avståndsfaktorn som ett potentiellt hinder: ”Jag tycker att det är för dålig koppling 

mellan idrottsforskare och ner på tränarnivån, det blir lite grann att vi sköter vårt här och de 

sköter sitt där, det är svårt och få den här kopplingen och se vad som händer ”(C08). ”Alltså 

om man vill ha än mer interaktion, alltså om man vill ha mer än dialog… så är det väl tyvärr 

så att folk sitter och häckar på sina egna stolar ”(C01). 

 

Andra tränare ger sin syn på avståndsproblemet och även potentiella lösningar: 
 

”Närhet är ju bra alltså, och då menar jag ren fysisk närhet tror jag för att få det att 

fungera och fungera över tid. Jag tror att det faktiskt blir svårt att om vi skulle köra 

mycket projekt eller samarbete med forskare i Stockholm till exempel. Det är här vi 

verkar och har vår verksamhet.(C10) 

 

”Ja, det tror jag, jag menar de som du gör nu är ett sätt att man kommer ut och 

intervjuar tränare och sen får man ta del utav det som har gjorts då. Så mer kontakt 

mellan praktiska tränare och forskare är väl så viktigt. Att man får ut det den vägen 

så att man inte lever i sin egen värld och liksom ser ner som på den där tränaren som 

håller på duttande på plan där, utan att man försöker få ihop det till en fungerande 

och förstående symbios” (C06). 

 

En del av tränarna pekar på en att en rad resurser som ekonomi, timing och tid krävs av bägge 

parter, vilket ju också ansågs vara begränsningar vid forskningsutvärdering: 
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”Ja, jag vet inte vad de handlar om för summor, men ett alternativ kanske är att de 

som går med i forskningsprojektet på något vis får betala en del, om vi säger att man 

om de är några förbund som är inkopplade, orienteringsförbundet, cykelförbundet, 

skidförbundet, några till,  ja de får gå in med ett antal pengar var då, att det då skulle 

subventioneras på något viss ”( C09). 

 
”En invändning kan vara var någonstans i säsongen man vill göra forskning. I 

oktober tror jag att många kan ställa upp. Kommer du med samma fråga i maj, så är 

nog många tveksamma eftersom då kan det störa ritningarna inför tävlingssäsongen 

”(C01). 

 
”På något sätt så måste ju de som forskar i de här, de som har kommit fram till de 

här, de måste på något sätt kunna få tid att leverera ut det till Sverige. Till tränarna, 

till oss, på ett i något bättre forum än att det hålls en föreläsning på 1,5 timme och så 

sitter 150 personer där och lyssnar.” (C08) 

 

En tränare uppger också att man som tränare eller forskare gärna lyssnar mer till sitt egen 

yrkeskår: ”Tränarna lyssnar ju mer på varandra och forskarna lyssnar mer på varandra, ja de 

måste ju ha någonstans där de möts, jag vet inte om de gör det. Det vet jag inte ” (C04). En av 

tränarna menar att kommunikation mellan tränare och forskare är en gammal fråga och 

uttrycker en förundran över att det inte sker mer: 

 
”Det här är ju inget, just den här frågan alltså, den är ju gammal. Den har jag ju hört 

i säkert 20 års tid nu. Varför har vi inte mer kommunikation mellan forskare och 

tränare för när de väl uppstår då e de inga problem, då bara pang så öser de på va! 

Sen där emellan så kan de gå flera år där man liksom, forskarna går på sitt hörn och 

gör sitt och tränarna är på ett annat hörn och gör sin grej… Det är lite märkligt 

egentligen att vi inte kommit längre än så här” (C01). 

 

Beskrivningen ovan bekräftas på sina håll från andra delar av tränar- och forskarvärlden 

(Williams & Kendall, 2007). En möjlig bidragande förklaring till att man som tränare lyssnar 

mer på de sina kan vara det som en annan tränare framhåller nämligen att tränare upplever att 

forskarna säljer sina budskap: 
 

”Jag minns att vi var på GIH i våras, eller om det till och med var i höstas.  Det var 

väldigt många forskare på två dagar som hade talangutveckling, och de upplevde jag 

som om de ville sälja sitt budskap och det kanske är deras idé, det är kanske så det är 
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och vara forskare, men det kändes som att då fick man filtrera lite, vad de ville 

egentligen… speciellt om de har varit forskningsledare själva då vill de ju gärna 

framhäva det här lite då tycker jag inte de blir så objektivt” (C07).  

 

Förutom dessa gemensamma hinder kom också en del andra hinder fram som är mer 

forskarrelaterade hinder. Brist på återkoppling från forskare efter avslutat samarbete 

framhölls av flera tränare som en negativ faktor, vilket åskådliggörs av en av tränarna: 
 

”Man vill ju gärna se resultat relativt fort också, är man med i en studie som vi sitter 

här nu, då vill vi ju ha någonting tillbaka av det. Och det är ibland att man inte, nu 

skall jag inte säga att det blir så för din del men att det tar ett par tre år, och då är 

man bortglömd.  Då får man inte ta del av… och så är man med i forskningen och 

sen finns man inte med och tar del av det eller så blir det någon rapport någonstans 

som man inte vet var man skall leta efter”. (C08) 

 

En viktig åtgärd för forskare (gärna i samråd med tränare, författarens tillägg) är följaktligen 

att utveckla metoder för en kontinuerlig återföring av erfarenheter från avslutade projekt 

(Thydén 1993). Redan innan varje projekt så borde det finnas klart formulerade 

informationsmål inte bara till tränare utan till forskningsfinansiärer och andra forskare (ibid.). 

 

4.3.3 Möjligheter  

Tränarna i föreliggande studie framhöll flera olika möjligheter för ett ökat samspel mellan 

tränare och forskare. Enligt författaren svarar tränarnas idéer många gånger upp som 

potentiella lösningar till de hindren nyss presenterade i stycket ovan. En del tränare lyfte fram 

forskarnas roll i att minska avståndet mellan forskare och tränare, vilket illustreras av tränarna 

nedan: 
 

”Att man går ut på golvet om man har tid och möjlighet då kommer deras rön, era 

rön, ut bra mycket snabbare än att det skall stå i en rapport som ingen läser och så 

dröjer det en 4-5 år och så ser någon: - Men det där var ju bra grejor. Så snabbare 

väg ut för de saker som kommer fram som är bra för svensk idrott” (C06). 
 

”Ja, marknadsföra sig lite mer och tala om att man finns till för tror jag inte vi 

vanliga dödliga känner till och vet vad ni gör. Även till förbunden alltså till Svenska 

Hockeyförbundet eller vilka det nu är, att den här forskningen pågår, den kan ni 

kanske ha nytta av ”(C06).  
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Redan på sent 70-tal beskriver Martens (1979) att det mest betydelsefulla steget han tagit i 

egenskap av forskare var att byta labbet till fältet. Numera är hans arbetsfält idrottsplaner, 

idrottshallar mm. I sin strävan att marknadsföra sig bör dock forskare vara observanta så man 

inte uppfattas som påstrådigt säljande, vilket påtalades av tränare tidigare i 

resultatdiskussionen (författarens notering). Krav på att minska avståndet kan dock inte bara 

kan ställas på forskaren utan även coacher måste ta initiativ och skapa sina egna 

utvecklingsmiljöer (Wentner & Trudel, 2006). Ett av dessa initiativ kan vara just att fysiskt 

minska avståndet genom att besöka forskare (ibid.) Detta har även en del av tränarna angett:” 

Sen hänger de mycket på en annan, en själv alltså, att ta kontakter med andra (C08). ”Ja, det 

är, antingen så är det att forskare helt enkelt tar kontakt med tränare å vice versa.” (C01). Att 

just ta direkt och personlig kontakt är något som har större genomslagskraft än skriftlig 

information (Thydén, 1993). En annan tränare beskriver problematiken så här: 

 
Fråga: Vem skulle ha ansvaret, alltså på vem ligger ansvaret på att detta skall hända 

tycker du? 

 

Svar: ”Ja de e en bra fråga” (C10). 

 

Fråga: Eller ligger det på någon särskild? 

 

Svar: ”Nä, jag tror det är det som är problemet att det inte ligger någonstans. Det 

ligger i så fall bara på personliga initiativ och personliga kontakter” (C10). 

 

Ansvarsfrågan är att alltså en aspekt att ha i åtanke enligt tränarna. Här vill tränarna förutom 

det egna ansvaret och forskares ansvar se att andra instanser tar mer ansvar och verkar för att 

sammanföra tränare och forskare: 

 
”Ja, dels så har du ju SOK som ju måste ta en stor del av här tycker jag, och inte 

bara tänka medaljer på OS, utan mera tänka framtida medaljer på OS. RF tycker jag 

också kan ta en större del av de här. De lägger en massa pengar på oss, alla RIG 

skolor. Vi har de här årliga RIG konferenserna, men jag vet inte, det känns som att ja 

på något sätt så borde man komma ännu närmare . Ja det är även de olika förbunden, 

de får också ta sitt ansvar och sen de instanser där de (forskare) jobbar, där det görs 

forskning, att de också kan ta sitt ansvar att vilja få ut det. Har de fått fram det så 

måste de vilja få ut det också. ” (C08).  
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Man ser alltså att SOK, Riksidrottsförbundet (RF), specialförbunden, högskolor och 

universitet måste ta större ansvar i frågan och det man efterlyser är just rollen som 

mellanlänk: ” Någon som liksom hjälper till och fångar upp det här från alla håll, någon 

extern som varken är forskare eller tränare som verkligen hjälper åt”(C08). En annan tränare 

utvecklar: ”Att de ser till så att de blir möten liksom mellan: - Vi har tre doktorander här som 

är intresserade av uthållighetsträning, vad säger ni på riksidrottsgymnasium X, kan ni göra 

någonting ihop? Kan ni inte sätta er och prata” (C10). Då ingen av dessa instanser är föremål 

för denna studies undersökning vore det intressant om vidare studier på området inkluderade 

även dessa. Tidigare forskning nämner just organisationsstöd som en faktor för 

forskningsbaserad praktik (Le May et al. 1998). SOK svarar i en tillfrågning 2006 att de har 

möjligheter att initiera och finansiera uppdragsforskning och kommer att göra så om de finner 

att det leder den egna verksamheten framåt (FoU 2006-7). Man ser pragmatiskt på all 

forskning som man är med och eventuellt medfinansierar vilket innebär helt enkelt att det i 

slutändan skall vara projekt som kan vara en väsentlig del av en idrottslig 

prestationsutveckling (ibid.). Resurser, både tid och ekonomi, var ju några av de hinder som 

tränare tidigare påtalade och där mellanlänkar också alltså kan vara behjälpliga. En annan 

viktig del som tränare vill ha hjälp med och ser som en möjlighet är just skapandet av 

kontaktnät/ nätverk: 
 

”Jag skulle ju absolut vilja ha en toppfysiolog och bolla med, det vore ju drömmen. 

Man får ju ta den bästa som finns att tillgå, den bästa fysiologen och den bästa 

tränaren så bollar man frågor med dem” (C04). 

 

Nätverken och kontaktnäten skulle enligt tränarna fylla en viktig funktion, nämligen att fånga 

upp tränares forskningsidéer:  
 

Fråga:” Om de här tankarna börjar snurra kring egna forskningsuppslag och..är det 

någonting ni känner att ni skulle vilja gå vidare med och hur i så fall?”  

 

Svar: ”Ja, vi skulle vilja gå vidare med dem, men vi känner ju att vi ”roddar” ju inte 

runt dem, man skulle vilja gå vidare men stannar det gör de” (C08). 

 

Fråga: ”Vad tror du skulle krävas för de inte skulle stanna?” 

 

Svar: ”Kontaktnät, ett mer öppnare kontaktnät. Bättre kontakt mellan 

högskola/universitet och gymnasier då”(C08). 
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Forskningsidéer likt den exemplifierad av en tränare nedan: 

 
”När jag stod i en mellanstor svensk stad i september och forskare berättade om sin 

forskning om snabbhetsträning och återhämtning, då kände jag att det hade varit 

väldigt kul och göra en sådan grej. Vad är den optimala återhämtningen för en 

sprinter kanske inte bara i själva microcykeln, alltså i träningsprocessen över dagen, 

utan att man skulle ha någon forskning där man tittade vad händer om man har si 

och så mycket återhämtning.  På ett större fält alltså, en större makrocykel mer, där 

man stoppar in olika återhämtningsåtgärder eller någonting” (C01). 

 

Just att forskare och tränare gemensamt formulerar forskningsfrågor är något som tränarna ser 

som oerhört viktigt för att det skall bli ett fungerande samspel. Såhär säger en tränare ”Där 

tycker jag det skulle vara intressant om forskarna hade mer återkoppling till tränarna, vad vill 

ni veta? Vad vill ni göra?” (C01). Tränaren fortsätter: ”Man skulle kunna skräddarsy olika 

typer av forskningar och clinics och så vidare”. Andra tränare är inne på samma spår: 
 

”Ja, det är ju mer samarbete, att vi som tränare har intressanta områden och så tar vi 

kontakt med forskare och så gör man uppläggen tillsammans. Eller att forskarsidan 

funderar tillsammans med oss tränare, det här hade vi funderat på, hur ser det ut, är 

det så här eller kan vi göra något av det tillsammans?” (C07) 

 

”Så att det verkligen blir ett samarbete, att man träffas och utbyter erfarenheter, 

bestämmer hur studien skall gå till och sen kan ställa upp med folk och sen skriver 

kanske forskaren en rapport och att man sen får ta del av rapporten och kanske får 

ett återbesök då” (C09). 

 

Tidigare forskning argumenterar också för tränares forskningsidéer och att forskningsfrågor 

bör formuleras i dialogen mellan tränare och forskare (Bishop, 2008; Kraemer, 1997; Thydén, 

1993). På detta sätt får forskningsfrågorna sitt ursprung i den verkliga idrotten, något Martens 

(1979) håller som vikigt. Genom ett gemensamt utformande anser författaren också att det blir 

lättare att se till så att det sker en ordentlig uppföljning efter projekten med feedback till alla 

involverade, vilket många tränare saknade. Ett annat sätt som för tränare och forskare att 

närma sig varandra som en tränare pekar på är ”kompetensutvecklingbreak”: 
 

”Det vore intressant om det gavs utrymme till det för svenska tränare att till exempel 

tränare på RIG, eller tränare på högskola, eller på landslagsnivå att kanske efter 
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något år ta ett break: - Nä, men nu skall jag läsa ett halvår för att fördjupa mig inom 

några frågor, liksom kompetensutveckla mig. Det tror jag vore värdefullt” (C10). 

 

Genom att tränare exempelvis kompetensutvecklar sig på högskola eller universitet så skulle 

det fysiska avståndet mellan tränare och forskare minska, man skulle vara i samma ”hus”. 

Tränarna presenterar exempel från omvärlden som kan vara tänkvärda: ”I Ryssland då satt ju 

tränare och forskare i samma hus och så gick det rakt ner och rakt ut till atleten sen, men det 

är återigen att det skall fungera i praktiken också” (C04). Man skulle samtidigt ges en chans 

att täppa till eventuella luckor i vetenskaplig förförståelse som kan innebära problem för 

många tränare med att tillgodogöra sig material från vetenskapliga tidskrifter (Williams & 

Kendall, 2007).  

 

Tränarna efterfrågar också olika forum eller mötesarenor. En tränare föreslår en 

vidareutveckling av traditionella tränar- och forskningskonferenser: 
 

”Att under de här dagarna så finns de här personerna här och så kanske man har en 

halv dag med den person som man tycker verkligen är intressant att sitta och föra en 

lite djupare diskussion med. Än om man har en föreläsning på en timme och berättar 

då blir det egentligen bara att berätta vad man kommit fram till, det blir väldigt små 

diskussioner ”(C08). 

 

Just att kunna diskutera och ställa frågor med forskare snarare än att bara få höra 

forskningsresultat redovisas värderas högt även av tränare internationellt (Williams & 

Kendall, 2007). Tränaren fortsätter och förespråkar även internetbaserade forum där artiklar 

samlas under olika kategorier och där man också kan ställa frågor till forskare: 
 

”Att de finns något forum där man kan hämta hem intressanta artiklar. Att det finns 

någon som sköter en viss uppdatering: - Här har du, du håller på med 

uthållighetsidrottare vid RIG eller konditionsträning eller andra uppgifter där finns 

de, styrka finns där. Att man samlar upp de intressantaste artiklarna och sen även har 

möjlighet att ställa frågor till forskare.  Man ställer exempelvis en öppen fråga om 

styrketräning, då vet man att den hamnar hos någon som kan delegera ut det att till 

den som är kunnig på området”(C08). 

 

En annan tränare efterlyser också en bättre tillgång till databaser: ” Nej, alltså det är 

möjligtvis ha en mer/bättre tillgång till databaser och forskningsmaterialet enkelt” (C10). 

Detta kan vara problematiskt anser författaren då databastillgång oftast innebär att man måste 
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vara student och/eller forskare och på högskola/universitet, vilket kan vara tufft att kombinera 

samtidigt som man har en fulltidstjänst som tränare. Alternativen kan ju då vara det 

”kompetensutvecklingsbreak” som tidigare påtalades eller direktkontakt med forskare (eller 

studenter) på högskola/universitet som en del av tränarna angett att de har.  

 

En tränare menade att information om vad för forskning som faktiskt pågår just nu ute i landet skulle 

vara en möjlighet för en större samverkan: 
 

”Om svensk idrott gav ut någon eller skickade ut till elitklubbarna, att den här 

forskningen pågår just nu. Forskningen beräknas vara klar då och då, och den här 

personen kan du bara ringa till om du vill ha del av hans eller hennes kunskaper” 

(C06). 
 

Faktum är att en variant av ovanstående görs varje år av Centrum för idrottsforskning (CIF) 

som ger ut en årlig sammanfattning av avslutade projekt som erhållit finansiellt stöd (CIF 

2008). Dessa sammanställningar ger en mycket god bild av den idrottsforskning som pågår i 

Sverige för närvarande och forskningsrapporterna kan beställas kostnadsfritt från CIF (ibid.) 

Varje rapport innehåller resultat från cirka 100 projekt där varje redogör forskare på en sida 

för uppläggningen av sitt projekt och för de resultat som studien givit (ibid.). På varje sida 

finns också angivet författarens namn och i vilka publikationer projektet har publicerats 

(ibid.). Författaren hävdar därför att kommunikationen om vad som faktiskt redan görs för att 

kommunicera forskningen också är av vikt. Fokus bör ligga på att tränare får vetskap om och 

håller sig a jour med exempelvis CIF:s verksamhet. Sedan bör man hålla i åtanke att bara för att 

man når ut med information innebär detta inte automatiskt att man tar till sig den (Thydén, 1993). En 

av tränarna fortsätter och menar att en aspekt i det hela handlar om motivation:  
 

”Jag tycker att egentligen är det faktiskt upp till varje, alltså jag vet ju att vill jag så 

kan jag ta in så otroligt mycket mer forskning alltså i min träning eller i min 

kunskapsbank så att säga… Det är en fråga om motivation i det här fallet” (C01).  

 

Just avsaknad av motivation till att ta del av forskning benämns i tidigare forskning som ett 

hinder (Le May et al., 1998). Tränarna betonar även andra inställningsegenskaper som 

ödmjukhet och öppenhet som bör finnas hos både tränare och forskare: Ja, en ömsedig 

ödmjukhet är en absolut en jätteviktig (C02). ”Att alla är öppna. Att man har en inställning för 

och lära och lära ut, och göra Sverige bäst” (C04). Under hinder presenterades bland annat att 
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den stora forskningsmängden kunde få tränaren att värja sig mot forskningen. Tränarna i 

föreliggande studie ger själva exempel på lösningar som gjort forskningen mer hanterbar: 
 

”Så de har väl blivit en liten uppdelning just att vi delger varandra här . Att jag 

försöker ha lite koll på om de är något nytt som skrivs om det och sen någon annan 

kanske jobbar lite mer med näringslära och någon med träningslära och ja... vi 

försöker täcka in så många områden som möjligt.”(C09) 

 

Genom att dela upp idrottsforskningen i olika ansvarsområden exempelvis efter intresse i sitt 

personliga nätverk/tränarkollegium och sedan delge varandra kan man enligt författarens sätt 

att se det minska hindret kring en stor forskningsmängd.  
 

4.4  Sammanfattande diskussion 
 

Studiens övergripande fynd är bland annat att tränares kommer i kontakt med idrottsforskning 

både genom informella och formella kunskapskällor. Tränarna talar oftast inte om 

idrottsforskningen (som kunskapskälla) i direkta ordalag utan mer i latent mening. Vidare ses 

utveckling som tränares huvudmål med forskningsinhämtning och utvecklingen innefattar 

såväl den aktive, tränarskapet, idrotten i sig och verksamheten. Forskningen påverkar tränares 

verksamhet både indirekt och direkt och tränares grundutbildning förefaller vitalt för 

forskningsanvändning. En direkt och personlig kontakt med forskare ses som det mest 

givande bland mötessätten då det ger möjlighet till kommunikation på ett bättre plan. Ett 

lyckat samspel mellan tränare och forskare består i att minska avståndet mellan grupperna, ett 

ömsesidigt kontaktansvar, gemensam formulering av relevanta forskningsproblem och 

utnyttjande av potentiella mellanlänkar och deras roll.  
 

Författaren vill avsluta med ett av de citat från en av tränarna som illustrerar hela uppsatsens 

kärna på ett framstående sätt: 
 

”Det här är ju inget, just den här frågan alltså, den är ju gammal. Den har jag ju hört 

i säkert 20 års tid nu. Varför har vi inte mer kommunikation mellan forskare och 

tränare för när de väl uppstår då e de inga problem, då bara pang så öser de på va! 

Sen där emellan så kan de gå flera år där man liksom, forskarna går på sitt hörn och 

gör sitt och tränarna är på ett annat hörn och gör sin grej… Det är lite märkligt 

egentligen att vi inte kommit längre än så här” (C01). 
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Meningsenhet                                     Subkategori  1         Subkategori 2    Kategori       Tema 

  
” Mer svart på vitt”  Vinster 
” Vetenskaplighet i det hela”  för tränare 
 
”Direkt tillämpning”                             Vinster  Samspelsvinster    Vinster 
                                                             för forskare   
 
”Komma fram till  Gemensamma 
  utvecklingsprojekt”  Vinster 
 
  
”Vi sköter vårt här och 
   dom sköter sitt där”  
”Folk sitter å häckar på          Avstånd  
   sina egna stolar”   Tränare-forskare  
”Gömmer sig lite på sitt 
  håll alltså”  
” Att man inte lever   Gemensamma 
   i sin egen värld”   Hinder 
 
”Subventioneras på 
   något viss”  
”Hur mycket tid forskarna    Resurser  
   har för oss”                                      (tid, ekonomi) 
” Bara man har resurserna”  
”Var någonstans i säsongen”                   Hinder      
” tid att leverera ut det till Sverige 
, till tränarna”  
 
 
”Tränarna lyssnar mer på varandra”    Kommunikations- 
”Forskarna lyssnar mer på varandra”  problem 
”Tidlös fråga – mer 
   kommunikation” 
 
” De ville sälja sitt budskap”               Avsaknad av  
                                                            objektivitet 
 
”Inte blir att feedbacken  Forskarhinder 
   kommer tre månader senare” ”        Sen/utebliven 
”Så snabb feedback som möjligt        återkoppling 
”Rapporterna kom väldigt sent”         
”Vill vi ju ha nånting tillbaka”   
”Att inte forskarna återkopplar”        
 
 
 
 
 

Samspelet 
 tränare - 
 forskare 

          Figur 8 . Hierarkisk struktur av temat: Samspelet tränare - forskare 
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Meningsenhet                                    Subkategori 1        Subkategori 2         Kategori      Tema 
 
”Gå ut på-på golvet ” 
 ”Måste komma ut och  
   ta tillvara på mera”  Forskares roll/ 
”Dubbel roll för forskarna”  
”Bidra med den vetenskapliga delen”                                Forskar- 
 
”Skicka ut till klubbarna” åtgärder 
”Tala om att man finns till”                  Marknadsföring av 
”Att marknadsföra sig bättre”      forskare/forskning 
”Tidningen Idrott & Kunskap” 
 
”Att ta kontakter med andra” 
”Fråga om motivation”                         Tränares roll/ 
”Uppdelning av forskningsområden”    ansvar 
”Aktiva som jag kan testa det på” Tränar- 
 åtgärder  
”Utbildning av samtliga tränare”            
”Ta ett halvår eller ett år att  
   kompetensutveckla sig”                    Tränarutbildning 
”Steg 1 och sen vidare till  
   universitet”  
                                                                                                                            Möjligheter 
”Bättre kontakt mellan  
   högskola och gymnasier ” Nätverk 
” Man fixar nätverk”  
”Toppfysiolog och bolla med” 
”Forskare tar kontakt med tränare  
   och vice versa” 
 
”Vad vill ni veta? Vad vill ni göra” 
 ”Forskarsidan funderar  
   tillsammans med oss tränare”            Gemensamt hitta      Gemensamma 
 ”Upptäcka områden”                           forskningsproblem åtgärder 
”Större möjlighet och påverka”            och lösningar 
”En idé som skulle kunna gå vidare” 
”Påverka innehållet i det  
   som skall forskas om”  
”Vi roddar ju inte runt dem” 
 
”Ömsedig ödmjukhet”                    Inställning 
” Att alla är öppna ” 
 
”DDR, hur nära dom  jobbade”  
”Ryssland…tränare och  
  forskare i samma hus”           Omvärlds-  
” tättare skott mellan                             analys  
   forskare och tränare 
 

Samspelet 
 tränare - 
 forskare 

Figur 8 . Hierarkisk struktur av temat: Samspelet tränare - forskare 
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Meningsenhet                                    Subkategori  1         Subkategori 2        Kategori      Tema 
 
” Nån form av idrottscentrum” 
”Att de finns nåt forum”                         Forum 
”Forskningsseminarium”                                          Forum/ 
”Forskningar och clinics”                                                           Kontaktytor 
”Mer/bättre tillgång till databaser” 
 
”Länk mellan forskningen  
  och tränarna”   
”Nån instans som hjälpte till  
   där för att pusha ihop”  Mellanlänks roll/ 
”Extern som varken                                ansvar 
  är forskare eller tränare”  
”Uppgift att bygga ett  
   kontaktnät med bra forskare”                                                                      Möjligheter 
 
” EICs verksamhet” 
”Om SOK och RF tänkte så”  
”RF eller SOK”  
”SOK sitter ju ändå på dom stora”        EIC/RF/SOK                         
”SOK skulle vara ett lämpligt organ” 
”SOK måste ju ta en stor del” 
 
” Där dom jobbar, där de görs  Universitet/            Mellanlänkar 
   forskning…ta sitt ansvar”  Högskolor 
 
”De olika förbunden… ta sitt ansvar”    Förbund 
                  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 8 . Hierarkisk struktur av temat: Samspelet tränare - forskare 

Samspelet 
 tränare - 
 forskare 
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4.5  Metoddiskussion - Styrkor och svagheter 
Studien och dess resultat ger ett insidesperspektiv från kring tränares behov av och 

användning av idrottsforskning samt samspelet mellan tränare och forskare som det upplevs 

av tränarna själva. Den här typen av forskning är inte designad för att vara generaliserande, 

därför är de som har mest användning för studiens resultat de verksamheter som kan 

identifiera sig med den ”ögonblicksbild” studien ger. Studien har givit en beskrivande bild av 

ett komplext problem: idrottsforskningen i tränares vardag.  Att deskriptivt studera något är 

ett lämpligt steg efter att ha definierat ett problemområde (Bishop, 2008).  

 

4.6  Förslag till framtida forskning 
I ett framtida perspektiv så ser författaren behovet av ytterligare studier belyser 

forskningsområdet genom inte undersöka svenska (och internationella) forskares synvinkel på 

området. Mer specifikt tror författaren på inkludering av både tränare och forskare ingå i 

samma studie. Att studera mötet mellan dessa grupper för att undersöka såväl gemensamma 

som individuella beröringspunkter så att länken och kommunikationen mellan dessa grupper 

kan bli starkare, regelbunden och inte svagare och tillfällig. Framtida studier bör också 

inkludera tränare på olika nivåer alltifrån den ideella ungdomstränaren till den heltidsanställda 

elittränaren för att en uppfattning om skillnader och likheter i mötet med forskning beroende 

på tränarnivå. 

 

Vidare bör man också observera de mellanlänkar, RF/EIC, SOK, Förbund, universitet och 

högskolor mfl., och deras potentiella roller, vilka inte minst nämnts i denna uppsats. Både 

tränare och forskare är personer med stora agendor och instanser som möjliggör möten såväl 

formella som informella är av stor betydelse. Avgörande för detta brobygge mellan tränare 

och forskare blir därför enligt författaren också att fynden och idéerna för samspel sprids till 

alla inblandade parter, till alla tränare, forskare och mellanlänkar.  
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