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Abstract 

This study was aimed to investigate why team sport coaches use group training as 

a part in their build-up training. Issues covered in this study are: "What motives 

have coaches in team sports that use group exercise as part of the build-up training?" 

and "What are the positive and negative aspects experienced trainers of using group 

exercise as part of build-up training in team sports?". It was a qualitative study, 

seven interviews were made with team sport coaches that has used group training 

as a type of exercise in their built-up training in collaboration with 

Friskvårdskompaniet. The results showed that the reasons why group exercise were 

used was different from coach to coach for example one motive was to increase the 

players physically ability. It appeared that the trainers were generally positive to 

use group training as a type of exercise in their build up training and it contributed 

with greater cohesion, strength, and reduced injury problems of the players. 
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Inle dning  

Bristande kompetens hos spelare gällande fysträning i lagidrotter innebär att tränarna har en 

viktig roll under försäsongen (Hermansson, 2013, 25 januari). Det finns dock tränare inom 

idrottsrörelsen som saknar ledarutbildning och kompetens inom området, som istället engagerar 

sig som stöd för sina barn (Patriksson & Wagnsson, 2004). Att varken ledare eller spelare har 

kompetensen som krävs gällande uppbyggnadsträning är något som Friskvårdskompaniet, en 

friskvårdsanläggning, har uppmärksammat. De erbjuder därför träningsmöjligheter i form av 

gruppträning för lag som behöver hjälp med sin uppbyggnadsträning. Konceptet att erbjuda 

gruppträning till lag är något som Friskvårdskompaniet vill undersöka för att utveckla 

samarbetet mellan friskvårdsanläggningen och lagen som tränar där (Personlig kommunikation, 

Johan Karinen, 2014-04-01). 

 

Idrottsrörelsen har nära tre miljoner aktiva medlemmar i över 20 000 föreningar och är landets 

största och mest livskraftiga folkrörelse enligt Riksidrottsförbundet (2009). Ungefär två 

miljoner av dessa tränar och tävlar regelbundet i en idrottsförening varav endast någon promille 

är elitidrottare (Riksidrottsförbundet, 2014). Riksidrottsförbundet (2013a) beskriver bredd- och 

elitidrott som två olika fenomen. Elitidrotten syftar till prestationsförbättringar och goda 

tävlingsresultat, medan breddidrotten däremot strävar till förbättrad hälsa och välbefinnande 

även om prestation och tävlingsresultat också kan ses som drivkrafter. Trots skillnaden mellan 

dessa begrepp värnar den Svenska idrottsrörelsen om att elit- och breddverksamheten sker i 

samverkan. 

 

Inom idrottsrörelsen finns det 755 000 individer som har olika typer av ledaruppdrag så som 

tränare, merparten av dessa arbetar ideellt (Riksidrottsförbundet, 2013b). Idrottsföreningarnas 

verksamhet har enligt Riksidrottsförbundet (2005) byggts på de ideella ledarnas frivilliga 

insatser, det har dock blivit allt svårare att rekrytera ledare och därmed har professionaliseringen 

ökat. Fundberg (2009) menar att professionalisering har ökat inom svensk idrott och berör allt 

mer yngre åldrar. Professionalisering kan enligt Peterson (1993)  beskrivas som en förvandling 

av en verksamhet från lek till allvar men menar samtidigt att tävlandet alltid tagits på allvar 

oavsett om man spelar på korp- eller elitnivå. Det han menar med att leken blir allvarligare är 

att tävlandets förutsättningar har förändrats när det gäller förberedelser, utförande och 

resultatets konsekvenser. Exempelvis ägnar sig oftast inte korpspelarna åt uppbyggnadsträning 

och tjänar inte massvis av pengar för sitt deltagande. 
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I lagidrotten kan professionaliseringen ses då gymkulturen har involverats, vid exempelvis 

uppbyggnadsträning. Att träna på friskvårdsanläggningar med gym har blivit allt mer populärt 

i Sverige och gymkulturen har exploderat under bara några årtionden (Ekström, 2001). Allt fler 

idrottslag väljer också att samarbeta med friskvårdsanläggningar, som erbjuder 

träningsmöjligheter för lagidrotter, genom att använda sig av gruppträning som ett inslag i sin 

uppbyggnadsträning. (Personlig kommunikation, Johan Karinen, 2014-04-01). Utifrån 

ovanstående finns ett intresse av att öka förståelsen kring varför tränare väljer att använda 

gruppträning som träningsform samt att undersöka deras motiv och upplevelser kring detta. 

 

Syfte 

Det övergripande syftet med studien är att undersöka varför tränarna i lagidrott använder sig av 

gruppträning som ett inslag i uppbyggnadsträning. 

 

Frågeställningar som berörs är: 

 Vilka motiv har tränarna i lagidrott till att använda gruppträning som ett inslag i 

uppbyggnadsträning? 

 Vilka positiva och negativa aspekter upplever tränarna av att använda gruppträning 

som ett inslag i uppbyggnadsträning inom lagidrotten? 

 

Bakgrund och tidigare forskning 

I denna del av uppsatsen beskrivs först betydelsen av en tränares kompetens, professionalisering 

och idrottsutbildningar under rubriken ”Ledarskap”, eftersom de är betydelsefulla för att kunna 

analysera resultatet. Sedan behandlas lagidrott under rubriken “Lagidrott” och under rubriken 

”Gruppträning” beskrivs gruppträning och motiv som begrepp. Dessa ämnen studerades för att 

ringa in området då tidigare studier inte behandlat konceptet med att idrottslag använder 

gruppträning som ett inslag i uppbyggnadsträning, samt för att kunna diskutera och dra 

slutsatser kring studiens resultat i senare avsnitt. Konceptet kan belysas genom att iaktta en 

anläggning som tillämpar detta. Därför beskrivs en sådan friskvårdsanläggning, i detta fall 

Friskvårdskompaniet, under rubriken “Organisationsbeskrivning”. 
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Ledarskap 

755 000 individer har olika typer av ledaruppdrag inom idrottsrörelsen så som tränare, 

merparten av dessa arbetar ideellt (Riksidrottsförbundet, 2013b). Riksidrottsförbundet (2009) 

beskriver även i “idrotten vill” att föräldrar ger regelbundet stöd i form av bland annat 

oavlönade arbetsinsatser inom idrotten. Enligt Patriksson & Wagnsson (2004) består många 

tränare och ledare inom idrotten av föräldrar. Ca 80 procent av spelarnas föräldrar engagerar 

sig i sina barns idrottsföreningar med olika uppgifter, bland annat som ledare och tränare. 

Många av dessa har ingen tränarutbildning eller kompetens inom området utan engagerar sig i 

idrottsrörelsen för att stödja sina barn. 

 

Förutsättningarna att utbilda sig som tränare beror på en rad olika faktorer bland annat 

ekonomiska faktorer. Redelius (2002) beskriver att idrottsföreningar har olika ekonomiska 

resurser och förutsättningar, som kan innebära att ledarna inte får den utbildning som de kan 

tänkas behöva. En annan faktor beskrivs av Norberg (2012), där han i sin bok hänvisar till en 

enkätundersökning som besvarades av Sveriges specialidrottsförbund som är anslutna till 

riksidrottsförbundet. Av Sveriges 69 specialidrottsförbund deltog 31 i enkätundersökningen. 19 

av dessa angav att dem hade någon form av elittränarutbildning inom organisationen. Av de 38 

specialidrottsförbunden som inte besvarade enkäten bedriver sex av dessa en egen 

elittränarutbildning och elva har en utbildning där innehållet består av delar med elitinriktning. 

Resterande specialidrottsförbund, som deltog och inte deltog, hade en mycket begränsad 

tränarutbildning med inriktning mot elit. Undersökningen visar att ungefär hälften av alla 

Sveriges specialidrottsförbund inte har någon elittränarutbildning. Det visar på att 

förutsättningar för att utbilda sig som tränare skiljer sig beroende på vilket specialidrottsförbund 

denne tillhör. Ett exempel på ett specialidrottsförbund som har elittränarutbildningar är 

fotbollsförbundet, där finns det olika stegutbildningar inom ledarskap. Jessop (2010) beskriver 

att utbildningen “UEFA Pro Licens”, som ingår i fotbollsförbundets elittränarutbildning, 

generellt krävs för de som vill hantera en fotbollsklubb, alltså en idrottsklubb, på den översta 

nivån i landets seriesystem på permanent basis. Detta gäller både huvudtränare och lagledare. 

Kompetens hos en tränare är alltså viktigt för att hantera ett idrottslag anser Jessop (2010). 

 

Weinberg och Gould (2011) beskriver att kompetensen gällande uppgiften som ska utföras är 

viktig hos en ledare. De hävdar att ledarens adepter har önskemål och åsikter kring hur en 

ledares beteende och egenskaper ska vara. Här tar författarna även upp vikten av att ledaren ska 
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kunna påverka och hjälpa de aktiva genom vägledning och feedback. Detta styrks även av Laios 

(2005) som menar att den viktigaste faktorn för en idrottsledare är kompetens inom det aktuella 

området. Enligt Eliasson (2009) påpekar även spelare i lagidrott detta, att ledarna ska ha 

kunskap gällande den idrott som utförs samt kunna lära dem om idrotten.   

 

Att ledare ska ha kunskap gällande det som ska läras ut beskrivs även av Cassidy, Jones och 

Potrac (2009) då de hänvisar till en undersökning som gjorts med 200 studenter som fick lista 

vilka karaktärsdrag en bra ledare har. Egenskaper som ansågs vara viktiga hos en bra ledare var 

bland annat att denne skulle vara flexibel, punktlig och använda tiden på ett smart sätt. 

Studenterna tyckte även att en bra ledare skulle vara erfaren, ha förmågan att lära ut samt ha 

kunskaper om de färdigheter som ska läras ut. Fler karaktärsdrag som nämndes var bland annat 

att ledare ska ha tålamod, kan motivera sina adepter, vara duktig på att kommunicera och vara 

organiserad. Även Redelius (2002) hävdar att idrottsledaren, exempelvis tränaren i lagidrott, är 

en mycket betydelsefull person för deltagare inom idrotten. 

 

En studie skriven av Graça, Mesquita, Rosado och Santos (2010) syftade till att undersöka 

tränares uppfattningar om kompetens och erkännande av utbildningsbehov i samband med 

yrkeskvalifikationer, i enlighet med de yrkeserfarenheter och akademisk utbildning dem har. 

343 tränare från olika idrotter deltog i studien då de besvarade en enkät som omfattade en skala 

med fokus på uppfattningar om kompetens samt en annan skala om erkännande av 

utbildningsbehov. Studien resulterade i att tränares uppfattning påverkas av deras tidigare 

erfarenheter och utbildning. Tränare med hög utbildning uppfattade sig själva som mer 

kompetenta än tränare utan hög utbildning. Tränare med lite erfarenhet uppfattade sig ha lägre 

kompetens och större utbildningsbehov än de tränare med mer erfarenhet. Trots detta drogs 

slutsatsen att tränare oavsett utbildning och erfarenhet var intresserade av att öka sin kunskap 

och kompetens inom många områden, detta bör enligt författarna beaktas i framtida 

tränarutbildningar.   

 

En studie skriven av Redelius (2002) syftade till att öka kunskapen om idrottsrörelsens barn- 

och ungdomsledare, öka förståelsen om vilka dessa är samt vad de vill och står för. Studien 

utgick från två utgångspunkter, där den första var idrottens pedagogiska betydelse som innebär 

att barn och ungdomar och dess ledare inom idrotten både medvetet och omedvetet inför vanor, 

färdigheter samt kunskaper så som normer och värderingar. Den andra utgångspunkten var att 

idrottsledare, men även lärare och ledare, har inflytelse och verkar i en sådan miljö där det hela 
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tiden förekommer nya villkor för barn och ungdomars uppväxt. Insamlingen av data gjordes på 

de tre grupperna ledarna, lärarna och fritidsledarna där intervjuer och frågeformulär var 

insamlingsmetoder. Frågeformulär besvarades av 525 idrottsledare, där 18 av dessa även deltog 

i intervjuer varav 12 var djupintervjuer. 564 lärarstudenter besvarade en enkät och 521 blivande 

fritidsledare deltog i en enkät. De slutsatser som hade dragits utifrån enkäterna och intervjuerna 

var att idrotten var allt mer seriös och allvarlig snarare än lekfull och självständig. 

 

Precis som Redelius (2002) beskriver angående att idrotten blivit mer seriös och allvarlig 

nämner Gould (2009) att idrotten har professionaliserats. Det Gould (2009) menar är att den 

professionaliserade inställningen till idrott har gått från professionella miljöer till skol-

/collageidrott och slutligen till ungdomsidrotten. Förutsättningarna förändras enligt Peterson 

(1993) när idrotten professionaliseras, exempelvis när det gäller utförande, ekonomi och 

förberedelser så som uppbyggnadsträning. När idrotten professionaliseras är det viktigt enligt 

Taylor och Garratt (2010) att även idrottstränaren professionaliseras, det vill säga utveckla sin 

kompetens och kunskap inom området. 

 

Lagidrott 

Begreppen idrott och sport (n.d.) har ungefär samma betydelse. Lagsport (n.d.), eller lagidrott, 

innebär idrotter där spelare samarbetar i ett lag och spelar tillsammans mot andra lag, exempel 

på lagidrotter är fotboll, ishockey och innebandy. Lagidrotter och idrotter överlag ställer olika 

krav på idrottaren då idrotterna skiljer sig åt (Ohlsson, 2011). En kravprofil är ett pedagogiskt 

verktyg för att kunna ta reda på vad som krävs av den aktive i en idrottsgren för att nå en given 

prestationsnivå. I kravprofilen av en specifik idrott ska det bland annat ingå vilka fysiska-, 

mentala- och tekniska krav som idrotten ställer på utövaren, exempelvis att en sprinter bör vara 

explosivt tränad och en fotbollsspelare bör ha den teknik som krävs för att hantera en fotboll. 

Detta gör det enklare att planera träningen, exempelvis uppbyggnadsträningen, som är relevant 

för den aktuella idrotten (Ohlsson, 2011). Bompa och Claro (2009) benämner träningsplanering 

som periodisering och påstår att det är ett av de viktigaste begreppen inom idrottsplanering. 

Periodisering är en period av träningstid eller en fas av träning där man tränar på ett visst typ 

av sätt för att få ut ett specifikt resultat, försäsongsträning och tävlingssäsong är exempel på 

sådana faser inom lagidrotten. 
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Gruppträning 

Det finns tränarutbildningar utanför idrottsrörelsen, bland annat för att bli personlig tränare och 

gruppträningsinstruktör. Dessa utbildningar kan skilja sig beroende på vilket företag som 

anordnar utbildningen, enligt The Academy (2014) och Safe-Education (2014) erhålls bland 

annat kunskap gällande träningsplanering för motionsidrott efter avslutad personlig 

tränarutbildning som pågår i ungefär 2 veckor. Gruppträningsinstruktörs utbildningar anordnas 

av bland annat Les Mills (2014) som är en organisation vars koncept är att koreografera 

träningsprogram inom olika aktiviteter för att sedan kunna användas av instruktörer på 

träningsanläggningar världen runt. 

 

Gruppträning är en populär träningsform enligt Englund och Lindman (2011), de definierar 

gruppträning som en aktivitet som vanligtvis bedrivs vid gym- och friskvårdsanläggningar. En 

instruktör leder grupper i olika aktiviteter, ofta till musik och guidar även grupperna när de 

gäller teknik och motivation. Berlin och Ganetz (2009) beskriver att det finns en stor mängd 

olika gruppträningsaktiviteter, där syftet och utförandet med var och en av dessa kan skilja sig 

åt. Gruppträningsaktiviteter som kan förekomma på en friskvårdsanläggning är exempelvis 

body pump, spinning, gympa, aerobics, vattengympa, yoga och core. Vissa 

gruppträningsaktiviteter syftar till en förbättrad kondition medan andra gruppträningsaktiviteter 

inriktar sig mot ökad styrka. Smidighet, balans, andning- och kroppsövningar samt stabilitet 

och förebyggande är ytterligare några effekter som aktiviteterna vill uppnå. Träningen ger olika 

effekt beroende på gruppträningsaktivitet. Skillnader ses då de främsta effekterna av spinning 

är förbättrad kondition och ökad styrka i lår-, sätes- och vadmuskler, medan core träning syftar 

till att förbättra balans, stabilitet och styrka i mage, bäcken och rygg. Gruppträningsaktiviteter 

anses därför vara relevant för idrottare där sådana egenskaper krävs för att kunna prestera. I 

denna studie innebär begreppet gruppträning att deltagare i lagidrotten tränar tillsammans i 

grupp på en friskvårdsanläggning. Träningen kan innefatta allt ifrån bodypump och tabata (en 

träningsform med högintensiva intervaller) till träning med skivstänger och TRX band (redskap 

för styrketräning med kroppsvikt). 

 

En individ kan ha flera olika motiv till att utföra eller involvera en specifik idrott, så som 

gruppträning. Detta visade Engström och Thedin (2008) i FoU-rapporten “Vilka stanna kvar 

och varför?- En studie av ungdomars deltagande i föreningsidrott.” Den syftade till att öka 
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kunskapen om vilka ungdomar som stannar kvar inom idrottsrörelsen. Rapporten beskrev att 

flera motiv till ett visst beslut är möjligt. 

 

Organisationsbeskrivning 

En anläggning som erbjuder lagidrotter gruppträning som en träningsform är 

Friskvårdskompaniet. Det är en friskvårdsanläggning i Skellefteå som startade upp 1998. De 

erbjuder gym, gruppträning, personlig träning, viktminskningsprogram och relaxavdelning. Det 

finns, i anslutning till anläggningen, även tillgång till sjukgymnaster, naprapater och massörer 

(Friskvårdskompaniet, 2014a). Enligt verksamhetschefen Johan Karinen (Personlig 

kommunikation, 2014-04-01) har friskvårdskompaniet idag ca. 2700 medlemmar. De har 35 

instruktörer som har hand om anläggningens 70 gruppträningspass/vecka samt 30 

uppdragsträningar/vecka. Uppdragsträning innebär att lag tränar på anläggningen med en 

personlig tränare eller instruktör från Friskvårdskompaniet. Friskvårdskompaniet (2014b) har 

valt att på sin anläggning bland annat använda sig av gruppträningsformer så som spinning, 

TRX, core, tabata, bodycombat och box. 

 

Friskvårdskompaniet samarbetar med olika idrottslag med målet att hjälpa dessa med styrke-, 

kondition- och uppbyggnadsträning. De erbjuder lagen hjälp med gruppträning där de kommer 

överens om vad fokus ska ligga på, exempelvis puls-/intervallträning, bålstyrka, stabilitet och 

skivstångsträning. Ofta är detta under lagens försäsong då fokus ligger mer på 

uppbyggnadsträning. Beroende på ålder, tidigare erfarenhet och målsättning sätter 

Friskvårdskompaniets personliga tränare och instruktörer upp träningsprogram till lagen att 

följa under en avtalad tid. Nästan alla av dessa tränare har en personlig tränarutbildning och 

även licenser som instruktör för olika gruppträningspass. Alla spelare som får ett 

träningsprogram måste gå igenom och lära sig programmet med någon av 

Friskvårdskompaniets tränare, som oftast sker i små grupper uppdelade på 3-5 personer 

(Personlig kommunikation, Johan Karinen, 2014-05-08). 

 

Metod 

Studien utgick ifrån en epistemologisk kunskapssyn, läran om kunskap, med subjektivistisk 

inriktning. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2006) utgår den subjektivistiska inriktningen från 



8 
 

föreställningar och tolkningar av verkligheten. Innan en datainsamling kunde påbörjas 

genomfördes en inläsning av relevant litteratur så som ledarskap, professionalisering och 

gruppträning. Litteratur och information söktes via databaserna EBSCO och Google scholar 

samt hemsidor och kurslitteratur. Några exempel på sökord som användes var: 

professionalisering, tränares kompetens, ledarskap, gruppträning, leadership, 

friskvårdsanläggning och gym. Dessa sökord användes för att studera områden så som tränares 

kompetens, professionalisering inom idrotten och friskvårdsanläggningar, eftersom tidigare 

forskning saknades gällande konceptet gruppträning som uppbyggnadsträning inom 

föreningsidrotten. För att undersöka konceptet användes Friskvårdskompaniet, en 

friskvårdsanläggning som arbetar med detta, som en plats för datainsamling. Information 

gällande Friskvårdskompaniet hämtades dels från deras hemsida samt via personlig 

kommunikation med verksamhetschefen Johan Karinen. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att besvara syfte och frågeställningar genomfördes en kvalitativ intervjustudie. Med en 

kvalitativ metod menar Backman (2008) att den inte använder sig av siffror och tal utan 

resulterar istället i verbala formuleringar. Intervju som metod, menar Gratton och Jones (2010) 

karaktäriseras av sin kvalitativa inriktning. I denna metod är forskaren själv en nyckelfaktor i 

datainsamlingsprocessen och påverkar med sina färdigheter, egenskaper och sin intervjuteknik 

resultatets kvalitet. Frågor som “vad”, “hur” och “varför” är centrala då syftet är att undersöka 

respondentens upplevelse av något. En intervju tenderar till att ge mer fyllig information än 

exempelvis enkäter då respondenten ofta begränsas till att ge korta, förenklade svar. 

 

I denna studie användes intervju som metod vid datainsamling av tränarnas synpunkter kring 

användandet av gruppträning som ett inslag för lagidrottare under uppbyggnadsträningen, då 

intervju ger mer detaljerad information. Intervjuerna av tränarna som genomfördes utgick från 

en semi-strukturerad karaktär då det enligt Bell (2006) ger deltagarna lika chans att säga sin 

åsikt om samma frågor. Intervjufrågorna är öppna och ger plats för långa fylliga svar samt 

många diskussionsfrågor. 
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Urval 

För att intervjustudien skulle kunna genomföras gjordes ett urval som enligt Bell (2006) innebär 

att en specifik målgrupp väljs ut på ett eller annat sätt beroende på studiens omfattning. Oavsett 

studiens utsträckning bör man alltid sträva efter att få ett så representativt urval som möjligt. I 

denna studie användes ett kriterierelaterat urval som enligt Merriam (1994) innebär att 

forskaren söker upp lämpliga respondenter för studien utifrån utvalda kriterier. Deltagarna 

valdes ut eftersom de antogs ha erfarenheter och åsikter som kunde hjälpa till att besvara 

studiens syfte. Kontaktuppgifterna till dessa individer gavs ut av en anställd på 

Friskvårdskompaniet. Det kriterium som togs hänsyn till vid denna intervjustudie var att: 

intervjupersonen skulle vara tränare inom en lagidrott som har involverat gruppträning som ett 

inslag i sin uppbyggnadsträning i samarbete med friskvårdskompaniet. Elva tränare som 

tränade lagidrotter levde upp till dessa kriterier, varav sju deltog, fem män och två kvinnor på 

olika nivåer. 

 

Bortfall 

I studien förekom ett externt bortfall på ungefär 36 procent. Sju av elva, vilket innebar ca 64 

procent, tillfrågade tränare utifrån urvalskriterierna deltog i studien. Bortfallet berodde på 

tidsbrist hos de fyra tillfrågade som inte kunde delta. Det finns enligt Ejlertsson (2005) två typer 

av bortfall, externt och internt. Externt bortfall innebär då en person i urvalet inte vill eller har 

möjlighet att delta i undersökningen. Internt bortfall syftar till de som deltagit i studien och 

berör hur väl frågor är besvarade, exempelvis ifall deltagaren inte ger svar på frågan eller dess 

innebörd. En utav tränarna som deltog i studien, var ny i klubben och har därför inga 

erfarenheter om tidigare års samarbete. Tränaren kunde därför inte uttala sig och besvara alla 

frågor som ställdes och ses därför som ett internt bortfall i denna fråga. 

 

Intervjuguide 

En intervjuguide konstruerades med frågor som hade öppna svarsmöjligheter eftersom 

Jacobsen (2002) beskriver att en av de bättre metoderna att använda sig av gällande intervjuer 

är att använda förutbestämda frågor med helt öppna svarsmöjligheter. Intervjufrågorna 

konstruerades så att de skulle bli lättförståeliga för att undvika tveksamheter hos tränarna. Trost 

(2005) menar att enkla och raka frågor bör användas för att öka intervjupersonens förståelse 
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gällande vad svaret ska innehålla i det intervjuaren söker. För att undvika missförstånd ställdes 

en fråga i taget. En fråga ska även undvika att innehålla negativ karaktär. Intervjuguiden var 

konstruerad så att den passade intervjuarna som använde den då det enligt Trost (2005) är 

viktigt att veta hur den är uppbyggd, så att frågorna ställs på rätt sätt. Intervjuguiden som 

användes vid denna studie innehöll fem frågeområden/teman med underfrågor (se bilaga 1). De 

frågeområden/teman som användes i intervjuguiden var “Bakgrundsinformation”, “Nuvarande 

samarbete”, “Skäl till att involvera gruppträning”, “Anpassning” och “Framtida Samarbete”. 

Vid konstruktion av intervjuguiden är det lämpligt med en logisk ordning vad det gäller 

frågeområden/teman och frågor. Trost (2005) rekommenderar stora men få 

frågeområden/teman snarare än en detaljerad intervjuguide. 

 

En pilotstudie genomfördes med två tränare för att undersöka om intervjuguiden hade 

konstruerats på ett förståeligt sätt. Pilotstudien visade att några utav frågorna kunde formuleras 

annorlunda för att lättare kunna förstås. Justeringar av intervjuguiden gjordes därför inför de 

intervjuer som skulle användas i denna studie. Bell (2006) beskriver tyngden av pilotstudier för 

att undvika missförstånd. I samband med pilotstudien undersöktes inspelningsinstrumentet för 

att kontrollera att allt fungerade. 

 

Genomförande av intervjuer 

För att ta kontakt skickades mail ut till de elva tränare som uppfyllde urvalskriterierna för 

intervju vid denna studie. Mailet innehöll ett följebrev (se bilaga 2) som beskrev syftet med 

intervjuerna samt de etiska aspekter som togs hänsyn till. Telefonsamtal gjordes även till de 

som inte svarat på de mail som skickats ut för att se om budskapet nått tränarna. Kontakten med 

tränarna gjordes på detta vis, då brev eller mail av Trost (2005) beskrivs som en lämplig metod 

för att ta den första kontakten med eventuella intervjupersoner för att förbereda personen i fråga. 

Tränarna fick själva bestämma tid och dag då intervjun skulle genomföras för att undvika korta 

svar och stressade situationer, då tidsbrist annars kan förekomma. 

 

Individuella intervjuer genomfördes för att samla in åsikter och synpunkter från tränarna. Att 

prata individuellt med respektive deltagare menar Jacobsen (2002) är den bästa metoden när 

det gäller att undersöka individens åsikter och synpunkter. Då tillgängligheten hos tränarna var 

begränsad skedde intervjuerna via telefon. Tränarnas lag var inte i perioden 
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uppbyggnadsträning på Friskvårdskompaniet, vilket gjorde det svårt att boka en tid och plats 

på friskvårdsanläggningen med tränarna eftersom många av dem bor långt ifrån den och inte 

vistas där. Det positiva med telefonintervjuerna var att det blev mindre kostnadskrävande och 

mer lättillgängligt då tränarna befann sig på annan ort. 

 

Intervjuerna av tränarna gick till så att intervjuaren ringde upp tränaren på den tid som de hade 

meddelat då denne var tillgänglig för en intervju. Vid intervjuerna användes två mobiltelefoner, 

där den ena användes för att samtala med tränarna, och den andra för att spela in samtalet. För 

att kunna spela in samtalet aktiverades högtalarfunktionen vid mobiltelefonen där samtalet ägde 

rum. Intervjuerna spelades in och transkriberades för att kunna analyseras och tolkas med hjälp 

av kodning och kategorisering. Enligt Trost (2005) är fördelarna med att spela in en intervju att 

det går att granska sådant som inte finns i åtanke under själva intervjun som exempelvis tonfall 

och ordval. Ytterligare en fördel är att man lättare kan koncentrera sig på frågorna och svaren 

då man inte behöver anteckna lika flitigt under inspelade intervjuer. Intervjuerna pågick ungefär 

runt 25-30 minuter vardera. 

 

Intervjuerna som gjordes inledde med att tränarna fick beskriva lite om sig själva (se bilaga 1) 

samt vad de har för utbildning och erfarenhet av att vara tränare. Detta ansågs viktigt då de 

första frågorna som ställs under intervjun kan enligt Trost (2005) vara avgörande för att de 

resterande frågorna ska flyta på som förväntat. Intervjun kan på ett enkelt vis börja med att 

tränarna får fritt berätta om något som berör intervjuns ämnesområde, till exempel om egna 

erfarenheter. 

 

Databearbetning 

Den kvalitativa datainsamlingen analyserades och tolkades genom kodning och kategorisering. 

Enligt Brinkmann och Kvale (2009) kan i stort sett allting kodas där kodning kan vara antingen 

begreppsstyrd eller datastyrd. Begreppsstyrd kodning innebär att forskaren använder sig utav 

utvecklade koder medan datastyrd kodning innebär att forskaren börjar utan kod men utvecklar 

en egen genom tolkning av materialet (intervjuutskrifter). I denna studie användes datastyrd 

kodning för att tolka resultatet. De sex kodord som valdes var huvudsaklig anledning, syftet 

med användandet, kompetens, gruppträningsform, anpassning och uppfyllelse. Kodordet 

huvudsaklig anledning syftade till vilken anledning tränarna hade till att nyttja 
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Friskvårdskompaniet. Syftet med användandet behandlar varför tränarna väljer att använda 

gruppträning som ett inslag i sitt lags uppbyggnadsträning. Tränarnas utbildning och erfarenhet 

inom ledarskap hamnade under kodordet kompetens. Träningsform är kodordet som innefattar 

vilka träningsformer som lagen utövar, medan kodordet anpassning syftar till hur väl träningen 

är anpassad utefter idrotten och dess mål. Kodordet uppfyllelse innefattar hur väl målet med att 

använda gruppträning som ett inslag i uppbyggnadsträning blivit tillgodosett.   

 

För att kategorisera och tolka informationen lästes intervjuerna där kodorden användes för att 

hitta relevant information som bäst svarade på syftet. Informationen som användes låg till grund 

för besvarandet av frågeställningarna. De sex kodorden som användes sorterades in i två 

kategorier. Kodorden huvudsaklig anledning, syftet med användandet och kompetens ingick i 

kategorin “Motiv till gruppträning”. Kodorden träningsform, anpassning och uppfyllelse 

hamnade i kategorin “Tränarnas upplevelser av Friskvårdskompaniet”. Dessa kategorier valdes 

för att kunna besvara studiens syfte. Kategorisering är enligt Merriam (1994) en metod för att 

analysera och tolka kvalitativ information. En hjälp för att kunna kategorisera är att identifiera 

så kallade informationsenheter som senare utgör grunden för indelningen av informationen. 

Dessa enheter kan anträffas i egentligen alla typer av dokument i form av exempelvis en fras. 

Dock måste enheten uppfylla två kriterier; för det första måste den vara heuristisk, det vill säga 

vara relevant för studien och stimulera läsaren att tänka ett steg längre än vad själva frasen 

”antyder”, och för det andra ska enheten kunna förstås utan att ytterligare information krävs. 

Själva kategorierna kan utgöras av allt från situationsfaktorer (vem, vad, när, var) till teman 

som utvecklas successivt. 

 

Förutom att informera läsaren om uppenbara faktorer som vem och vad, kan olika kategorier 

utarbetas för att förenkla tolkningen av information. För att kunna skapa relevanta och 

sanningsenliga kategorier bör kategorierna förutom att uppfylla de tidigare nämnda kriterierna, 

även vara utformade på ett konvergent och ett divergent sätt. När något är utformat på ett 

konvergent sätt innebär det att man som forskare bestämmer vad som hör ihop med vad utifrån 

en viss kategori eller ett visst tema. Med divergens menas att fylla ut information inom varje 

kategori efter att de har utformats. Alla poster som hör till en kategori, ska vara någorlunda 

homogena, det vill säga att de ska uppvisa liknande information. Alla olika kategorier ska 

däremot uppvisa tydliga heterogena skillnader, så att det inte går att koppla dem samman 

(Merriam, 1994). 
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För att få fulländade kategorier granskades och tolkades alla transkriberingar för att ta del av 

all relevant information gällande området, då Merriam (1994) beskriver att det är viktigt att all 

information som är relevant för området finns med. Det innefattar att inkludera all information 

som går att koppla samman och att ta med information som identifierar ny och gammal 

information samt att ta med information som motsäger eller utmanar tidigare forskning. 

 

Etik 

I denna studie informerades intervjupersonerna, det vill säga tränarna, i ett följebrev (se bilaga 

2) redan vid första mailkontakten om frivillighet och rätten att när som helst avbryta sin 

medverkan. Därmed uppfylldes Vetenskapsrådets (2013) etiska princip informationskravet. 

Intervjupersonerna fick även samma information innan intervjun startade, då de beskrevs av 

intervjuaren i inledningen av intervjun. Tränarna fick information gällande anonymitet, med 

detta menas att alla uppgifter som kan identifiera en person ska avrapporteras så att utomstående 

inte kan identifiera intervjupersonen. Av etiska aspekter valdes fiktiva namn åt tränarna i denna 

studie: Tränare 1, Tränare 2, Tränare 3, Tränare 4, Tränare 5, Tränare 6 och Tränare 7. 

Anonymitet ingår i konfidentialitetskravet som innebär att en forskare ska ta hänsyn till och har 

samband med frågor om offentlighet och sekretess. Tränarna informerades även om att 

informationen från intervjuerna endast kommer att användas i utbildande syfte, utefter 

Vetenskapsrådets (2013) etiska princip gällande nyttjandekravet. I och med att tränarna deltog 

i studien följdes samtyckeskravet, som innebär att de medverkande själva får bestämma över 

sitt deltagande och på vilka villkor de deltar. 

 

Reliabilitet och validitet 

Kvale (1997) beskriver att de två mätinstrumenten reliabilitet och validitet stämmer överens 

med hur pass skicklig forskaren är gällande metoden som används. 

 

För att få en sådan hög reliabilitet som möjligt i denna studie utformades intervjuguiden utifrån 

förkonstruerade teman. Öppna frågor eftersträvades och följdfrågor ställdes för att få bättre 

förståelse för svaren, vilket Merriam (1994) beskriver som viktigt. En detaljerad beskrivning 

gällande hur studien utfördes gjordes i denna rapport för att den skall kunna upprepas och ge 

samma resultat, då Bell (2006) menar på att en intervju ska vara oberoende av vem som utför 
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den. Reliabilitet, eller tillförlitlighet, är ett mått på i vilken grad ett tillvägagångssätt ger samma 

resultat vid olika tillfällen under lika omständigheter. Exempelvis en fråga som ger ett visst typ 

av svar i en situation men ett helt annat svar vid en annan situation är inte tillförlitlig. 

Intervjuerna hölls av två individer för att styrka tillförlitligheten, dessa två intervjuare tolkade 

tillsammans transkriberingarna och diskuterade fram det som var mest lämpligt att användas. 

 

Intervjuguiden konstruerades utifrån studiens syfte och frågeställningar för att kunna få 

relevanta svar i relation till studiens syfte och för att väl kunna beskriva det som var tänkt att 

undersökas. Detta för att få en så hög validitet som möjligt. Validitet, eller giltighet, är ett mått 

som enligt Bell (2006) bedömer hur väl en fråga mäter eller beskriver det som är tänkt att mätas. 

Syftet med validitet blir alltså att kunna ge trovärdiga slutsatser. Om en fråga saknar reliabilitet 

är den inte heller valid. Dock innebär inte hög reliabilitet per automatik att validiteten är likaså. 

Exempelvis kan en fråga ge liknande svar vid olika tillfällen utan att mäta det som är tänkt att 

mätas. 

 

Metoddiskussion 

Valet att göra kvalitativa intervjuer ansågs passa denna typ av undersökning väl och var den 

metod som bäst passade utifrån studiens syfte med tillhörande frågeställningar. Eftersom 

urvalet i denna studie endast bestod av elva personer varav sju deltog ansågs intervju som metod 

vara mest lämplig för att skapa en djupare förståelse kring det undersökta fenomenet. Med hjälp 

av denna metod kunde följdfrågor ställas för att få mer djupgående och fyllig information 

jämfört med enkät. Tanken med metodvalet var att få en förståelse om varför tränarna väljer att 

använda gruppträning, det tycks vara uppfyllt då intervjuerna bidrog till detta. Den semi-

strukturerade intervjuguiden hade stor betydelse då den gav kontroll över samtalen samtidigt 

som tränarna fick uttrycka sig med egna ord. 

 

Pilotstudien som genomfördes bidrog till att vissa frågor i intervjuguiden konstruerades om så 

att den lättare kunde förstås av intervjupersonerna, det vill säga tränarna. Detta ansågs som en 

viktig faktor då de omformulerade frågorna bättre svarade mot studiens syfte. 

 

Urvalet för studien ansågs vara representativt, men önskvärt hade varit att få fler antal deltagare. 

Dels för att få fler perspektiv gällande ämnet samt större spridning mellan män och kvinnor för 
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att eventuellt kunna jämföra deras resonemang. Intervjuerna genomfördes enskilt för att få 

tränarens individuella åsikt kring motiv samt upplevelser, men i efterhand hade det kanske varit 

intressant att låta tränarna diskutera kring sina upplevelser också i form av en gruppintervju. 

Detta för att kunna skapa en diskussion mellan människor som delar liknande erfarenheter och 

få ta del av varandras åsikter, tankar och idéer. 

 

Alla intervjuer skedde via telefon, fördelen med detta är tränarnas tillgänglighet. Vissa av 

tränarna bodde på annan ort eller långt ifrån friskvårdsanläggningen där intevjuerna var tänkta 

att genomföras. Därför valdes telefonintervjuer, vilket gjorde att tränarna lättare kunde delta i 

studien och själva fick bestämma vilken tid intervjun skulle ske. Eftersom telefonintervju 

användes som metod kunde inget kroppsspråk påverka resultatet, dock ansågs inte detta påverka 

studiens resultat. Fördelen var att intervjuaren inte kunde sända några icke-verbala budskap, så 

som gester och uttryck som kunde tolkas fel. Detta minskade risken för att intervjupersonen 

skulle skapa sig förutfattade meningar om vad intervjuaren söker för svar då det skulle kunna 

avspegla sig i intervjuarens kroppshållning. 

 

Eftersom studien var begränsad i tid fokuserade den endast på tränarnas upplevelser av 

Friskvårdskompaniet. Intervjuer med spelare och instruktörer hade varit intressant att göra för 

att få en helhetsbild av gruppträning som ett inslag i uppbyggnadsträning för lagidrott. 

 

Resultat 

Nedan presenteras resultatet av studien. Först kommer en beskrivning utav de tränare som blivit 

intervjuade samt vilka träningsformer som de olika lagen utför på Friskvårdskompaniet. Efter 

det framförs tränarnas åsikter och tyckanden gällande gruppträning som ett inslag i 

uppbyggnadsträning, som redovisas nedan i de två kategorierna “Motiv till gruppträning” och 

“Tränarnas upplevelser av Friskvårdskompaniet”. Med kategorin “Tränarnas upplevelser av 

Friskvårdskompaniet” menas tränarnas positiva och negativa aspekter med gruppträning som 

ett inslag i uppbyggnadsträning på Friskvårdskompaniet. 
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Tränarna 

Tränarna har olika grad av utbildning och erfarenhet om ledarskap och den lagidrott de är 

tränare för, de har alltså olika kompetens gällande ledarskap. Tränarna är indelade i två olika 

underrubriker nedan beroende på om de erhållit ledarbildning eller inte: Tränare 1, Tränare 2 

och Tränare 3 är indelade i underrubriken Tränare utan formell ledarutbildning. Tränare 4, 

Tränare 5, Tränare 6 och Tränare 7 är indelade i underrubriken Tränare med formel 

ledarutbildning. 

 

Tränare utan formell ledarutbildning 

Tränare 1 har engagerat sig i lagidrotten för att vara en stödjande förälder. Hen har varit tränare 

sedan slutet av 90-talet och tränar i dagsläget ett juniorlag. Tillsammans med sitt lag har de haft 

ett samarbete med Friskvårdskompaniet sedan två år tillbaka. 

 

Tränare 2 har engagerat sig i lagidrotten för att vara en stödjande förälder, har några års 

erfarenhet av ledarskap i olika idrotter och tränar i dagsläget ett juniorlag sedan fyra år tillbaka. 

Tränare 2 valde denna säsong, för andra året i rad, att använda gruppträning under 

uppbyggnadsträningen i samarbete med Friskvårdskompaniet. De har i år förändrat sitt upplägg, 

istället för att tränaren bestämmer när och vilka gruppträningspass som ska utföras har tränaren 

låtit spelarna själva boka in träningspass på anläggningen. 

 

Tränare 3 har engagerat sig på grund av ett eget stort intresse kring idrott och ledarskap. Hen 

har erfarenhet av att träna lag i olika åldrar på olika nivåer och tränar i dagsläget ett lag som 

spelar i division 2, som spelande tränare. Tränare 3 har under de senaste fem åren haft någon 

form av ledaruppdrag i ett idrottslag. För två säsonger sedan började tränare 3 samarbeta med 

Friskvårdskompaniet för att utföra lagets uppbyggnadsträning. 

 

Tränare med formell ledarutbildning 

Tränare 4 har gått stegutbildningar inom ett specialidrottsförbund och har erfarenhet av att träna 

lag i olika åldrar på olika nivåer. I dagsläget tränar hen ett juniorlag på elitnivå. Laget har 

påbörjat sin tredje uppbyggnadsträning i samarbete med Friskvårdskompaniet, varav Tränare 4 

endast varit delaktig i den nuvarande försäsongen. 
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Tränare 5 har gått flera utbildningssteg inom ledarskap och har 37 års erfarenhet av att träna 

både dam- samt herrlag på olika nivå, och anser sig därmed vara väl utbildad. Hen har tidigare 

engagerat sig i att själv utbilda tränare inom ett specialidrottsförbund. Tränare 5 tränar i 

dagsläget ett lag i division 2 sedan tre år tillbaka, varav två av åren har uppbyggnadsträningen 

gjorts i samarbete med Friskvårdskompaniet. 

 

Tränare 6 har den högsta tränarutbildningsnivån som finns, är utbildad idrottslärare och 

idrottskonsulent. Hen har utöver det flera högskolepoäng inom idrottsrelaterade kurser. Tränare 

6 tränar i dagsläget ett lag i näst högsta serien och har tränat dem sedan fyra år tillbaka, varav 

de senaste tre åren har dem i samarbete med Friskvårdskompaniet utfört uppbyggnadsträning. 

 

Tränare 7 har gått en grundtränarutbildning via SISU och ytterligare ett par kurser inom 

ledarskap. Hen har många års erfarenhet som tränare och tränar i dagsläget ett lag i division 3 

sedan två år tillbaka, dessa två år har de i samarbete med Friskvårdskompaniet utfört sin 

uppbyggnadsträning. 

 

Gruppträningsform 

Gruppträningen som utfördes av lagen under uppbyggnadsträningen var väldigt varierande och 

skiljde sig åt från lag till lag (se Tabell 1). Den gruppträning som vanligast förekom hos lagen 

var tabata, vilket är intensiv intervallträning. Tränare 4 nämner i intervjun att de planerar att 

träna kondition och styrka under uppbyggnadsträningen, hen har inte varit med tidigare och 

uppbyggnadsträningen har inte börjat så Tränare 4 kunde inte uttala sig angående vilka 

specifika träningsformer de använde sig av tidigare. 
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Tabell 1 beskriver vilka träningsformer tränarnas lag utövar på Friskvårdskompaniet under 

uppbyggnadsträningen 

 

 Tränare 

1 

Tränare 

2 

Tränare 

3 

Tränare 

4 

Tränare 

5 

Tränare 

6 

Tränare 

7 

Tabata x x x  x  x 

GRIT x       

Bodypump  x   x   

Spinning  x x     

Boxercise  x x     

Core   x    x 

Crossfit x    x   

Kettlebells     x   

Skivstång      x  

TRX   x     

Yoga   x     

 
Motiv till gruppträning 

Här redovisas frågeställningen som handlar om vilka motiv tränarna i lagidrott har med att 

använda gruppträning som ett inslag i uppbyggnadsträning. Kodorden huvudsaklig anledning, 

syftet med användandet och kompetens berörs i kategorin “Motiv till gruppträning”. Tränarna 

har under intervjuerna påpekat flera olika motiv till inovlerandet och dessa skiljer sig åt mellan 

tränarna. Motiven presenteras nedan i underrubrikerna Fysisk träning, Brist på kompetens och 

Övriga motiv. Sambandet mellan tränarens kompetens och deras motiv presenteras i 

underrubriken Tränarens kompetens påverkar motiven. 

 

Initiativet till att använda gruppträning som ett inslag i uppbyggnadsträning inom lagidrotten 

kommer främst från tränarna, men det har även framkommit att en del idrottsföreningars 

ledning engagerat sig i detta. Exempelvis nämner Tränare 7 att “Jag har kört gruppass själv så 

jag föreslog det att det här är bra träning(...)”. Tränare 7 gav förslaget att använda gruppträning 

eftersom denne själv har haft positiva upplevelser kring träningsformen. Tränare 6 påpekar att 

“Det är våran sportchef som arbetar med detta.” som skulle kunna ses som ett exempel där 

idrottsföreningarnas ledningar engagerat sig i samarbetet och styr över tränaren. 
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Fysisk träning 

Majoriteten av tränarna nämner att deras huvudsakliga anledning med att samarbeta med 

friskvårdsanläggningen är att bygga upp styrkan samt att förbättra sin kondition inför deras 

kommande säsong. Vid frågor som berörde motiv till gruppträningens involverande beskrev 

sex av sju tränare att deras syfte var att träna gruppträning under försäsongen för att få en bättre 

fysisk förmåga hos spelarna i laget. Denna typ av motiv beskrivs av Tränare 7:“(...)bygga styrka 

under vintern helt enkelt så att vi är förberedda när vi kommer att gå ut på gräs och börja spela 

fotboll” respektive Tränare 3:“(...)bra styrketräning tills dom kommer i något bättre form för 

då är tanken att det ger mer till kondition.”. Tränare 5 påpekar också att de vill utveckla sin 

fysiska förmåga: “Ja men vi vill ju att det ska vara fotbollsspecifikt, det ska vara muskler, 

lunga(…)”. Citaten ovan av tränarna framställs på olika sätt, då de väljer att fokusera på skilda 

träningsformer, men mellan raderna är alla riktade mot motivet fysisk träning. Även Tränare 6 

har motivet att utveckla den fysiska förmågan hos sina adepter och beskriver att när de tränar 

på Friskvårdskompaniet tränar de med ett individuellt anpassat styrketräningsprogram för att 

utveckla styrka, uthållighet och explosiv styrka. 

 

Brist på kompetens 

Några av tränarna har valt att använda gruppträning på grund av att de saknar en fystränare eller 

lämplig kunskap till att genomföra egen fysträning. Exempelvis nämner Tränare 4 att de inte 

har tillgång till fystränare: “För oss är det så nu att vi inte har haft någon fystränare, och hade 

inte något alternativ och tänkte att det här skulle vara ett bra alternativ(...)”. Att de inte har 

något alternativ till fystränare, som Tränare 4 beskriver, kan möjligtvis betyda att de anser att 

de har för lite kompetens för att själva utföra uppbyggnadsträningen. Vilket i sin tur kan 

innebära att Friskvårdskompaniet har en högre kompetens och blir därmed ett attraktivt 

alternativ. 

 

Tränare 7, som tidigare påpekat att det huvudsakliga syftet med att de använder gruppträning 

är fysisk träning, visar även på att kompetensen är högre hos instruktörerna när de gäller delar 

av uppbyggnadsträningen och uttrycker sig följande:“(...)så ser dom vad man kan förbättra och 

så vidare eftersom instruktörerna har bättre koll än vad vi har.”. Ett erkännande av tränarens 

egna kompetens nämns även av Tränare 5 som förklarar att de vill få mer kunnigt folk till 

fysträningen:“(...)vi naturligtvis ville få effektivare och mer kunnigt folk till just 
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fysträningen(…)”. Brist på kompetens hos tränarna samt att laget inte har tillgång till fystränare 

är motiv till att samarbeta med Friskvårdskompaniet under lagens uppbyggnadsträning. 

 

Övriga motiv 

Tränarna beskriver även andra motiv till att använda gruppträning som ett inslag i sitt lags 

uppbyggnadsträning. “Det är jättebra ifall vi har någon skadad spelare(...)hon eller han kan 

gå till Friskvårdskompaniet och köra sin rehabilitering där samtidigt” sagt av Tränare 6 då hen 

i intervjun beskriver att ett motiv till samarbetet med Friskvårdskompaniet kan vara en plats för 

rehabilitering och förebyggande träning. Några tränare har pratat om sociala faktorer och 

teambuilding som ytterligare motiv till användandet av gruppträning som ett inslag i sitt lags 

uppbyggnadsträning, detta stärks av Tränare 2 som säger: “(...)när man är i en grupp så handlar 

det även om den sociala biten att det är trevligt att göra saker och ting tillsammans att man blir 

peppad av det och peppar varandra på så vis.”. Tränare 2 nämner också att en av anledningarna 

att de samarbetat med Friskvårdskompaniet är att de hade hört bra rykten om 

Friskvårdskompaniet och litade därmed på friskvårdsanläggningens upplägg, då de tidigare 

tagit del av andra tränares åsikter. “(...)det var väl först och främst att vi hade fått bra lovord 

sen tidigare. Andra lag har ju utnyttjat dom tidigare och vi hörde att det funkade jättebra.”. 

Ovanstående citat visar på ytterligare motiv till träning i grupp på en friskvårdsanläggning. 

 

Tränare 1 beskriver att de använt gruppträning som ett inslag i uppbyggnadsträningen eftersom 

de själva känner att de har brist på idéer gällande detta“Vi har kört grundträning i många år 

men man blir ju lite slut på idéer själv(...)också att vi ledare, inte håller i alla träningar själva 

så att det blir en avlastning för oss(…)”. Under intervjun med Tränare 1 beskrev hen att det är 

skönt med avlastning för att slippa leda träningarna varje gång. Att lämna över ansvaret på 

Friskvårdskompaniet, det vill säga avlasta sig själva, kan bero på brist på idéer. 

 

Tränarens kompetens påverkar motiven 

Tränare 5 och Tränare 6 har båda hög kompetens inom ledarskap och deras motiv till 

användandet av gruppträning är främst för att få spelarna att utvecklas och prestera. Dessa 

tränare som tränar lag på högre nivå är de tränare som har mer tävlingsinriktade motiv till att 

använda gruppträning som ett inslag i sitt lags uppbyggnadsträning. “Jag pratar igen elitnivå, 
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elitnivå ska använda skivstångsträning för du får du balansen och styrkan samtidigt.” är ett 

citat av Tränare 6 som styrker detta. Tränarna som har en lägre kompetens gällande ledarskap 

så som Tränare 2 och Tränare 3, har bland annat som syfte att få ihop laget och förbättra 

sammanhållningen genom att använda gruppträning. Följande citat från Tränare 5 “Så grunden 

är ju egentligen först steg ett att få bra träning(…)” och Tränare 3 “(...)jag tyckte att det var 

mycket bättre i teambuildings syfte och roligare träningsform än att vara ute och köra.” visar 

på dessa skillnader. 

 

De tränare med hög kompetens beskrev under intervjuerna detaljerat och tydligt vilken typ av 

träning de ville utföra samt vilka mål de hade med träningen. Tränarna med lägre kompetens 

lämnade istället över ansvaret till uppdragsgivaren, Friskvårdskompaniet, gällande deras 

gruppträning. Målen från dessa tränare var inte lika tydliga jämfört med tränarna med högre 

kompetens. Tränare 3 som har lägre kompetens säger “(...)egentligen så har dom ganska bra 

koll på vad vi behövde som innebandyspelare, så egentligen var dom mer intresserade att veta 

hur mycket vi vill träna(…)mer än vad vi ska fokusera på under träningen, så det släppte vi helt 

på dom faktiskt” medan Tränare 5 som har högre kompetens beskriver följande “Ja vi vill ju ha 

fotbollsspecifik träning, det som används, muskelgrupper och sådär som vi använder.”. Citaten 

ovan visar att tränare med hög kompetens utger detaljerad information om vad de vill ha för typ 

av träning i relation till sin idrott. Medan tränare med lägre kompetens tar ett lägre ansvar 

gällande hur uppbyggnadsträningen bör utföras. 

 

Tränarnas upplevelser av Friskvårdskompaniet 

Här redovisas tränarnas positiva och negativa aspekter med att använda gruppträning som ett 

inslag i uppbyggnadsträningen på Friskvårdskompaniet. Kodorden träningsform, anpassning 

och uppfyllelse berörs i kategorin “Tränarnas upplevelser av Friskvårdskompaniet”. 

Upplevelserna presenteras nedan i underrubrikerna Anpassningen till idrottsspecifika krav, 

Upplevda effekter och För- respektive nackdelar med gruppträning som inslag i 

uppbyggnadsträning. 
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Anpassningen till idrottsspecifika krav 

Tränarna verkar uppleva att de får ut det de vill med gruppträningen. Tränarna har informerat 

anläggningen, där gruppträningen utförs, vilken typ av träning som de vill ha. Hur specifik 

denna information är skiljer sig dock åt från tränarna då vissa är mer detaljerade kring vilka 

övningar som ska genomföras medan andra endast nämner vilken idrott de utövar och ber 

anläggningen hjälpa dem med lämpliga övningar. Exempelvis menar Tränare 5 att den 

detaljerade informationen de ger anläggningen uppfylls, då hen upplever följande: “Ett av 

målen var ju att få en förändring och känna, känna glädje(…)så det målet tycker jag definitivt 

att vi har uppnått med råge(…)“. 

 

I intervjuerna framkom det att tränarna överlag tycker att träningen har blivit väl anpassad 

utefter deras lagidrott. De flesta tränarna påstår även att de är nöjda med att deras syfte till att 

använda gruppträning uppfylldes. Tränare 7 och Tränare 2 tycker att träningen har blivit väl 

anpassad utefter deras mål och syften. Tränare 2 nämner “Ja det tycker jag att dom va. Att dom 

var anpassade efter vad vi hade pratat om.”. Detta beskrivs mer detaljerat av Tränare 7 på 

följande vis “Men alltså ta passen som vi kört, tabata passen så var det ju mestadels ben, mage 

och rygg som vi har kört. Så det har varit väldigt bra anpassat och det är precis det man 

behöver(...)“. I intervjuerna framkommer det att tränarna överlag tycker att träningen är väl 

anpassad utefter deras mål och syften. Detta gäller både de tränare som informerade 

Friskvårdskompaniet detaljerat men även de tränare som lämnade över ansvaret till 

friskvårdsanläggningen. 

 

Tränare 3 var också nöjd med anpassningen av träningen men saknade styrketräning “Det jag 

kan ha saknat lite grann i efterhand är ännu lite mer styrka och framförallt kring benmusklerna 

där det har varit åtminstone för min egen smak för mycket konditionsinriktat(…)”. Tränare 1 

nämnde att träningen var ganska väl anpassad men önskade mer specifik träning “Men skulle 

man gå vidare så kanske man ska ha mer specifik träning.”. Tränare 3 och Tränare 1 ansåg att 

träningarna överlag var anpassade, dock framkom vissa förbättringsområden gällande 

anpassningen. Ingen av dessa tränare gav detaljerad information angående träningens 

utformning utan lade över ansvaret till Friskvårdskompaniet. 
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Upplevda effekter 

Tränarna upplevde att det fanns skillnader mellan de spelare som regelbundet var aktiva på 

gruppträningstillfällena jämfört med de som inte deltog lika frekvent. Det kan handla om allt 

ifrån att få inspiration och tips om träning till att skada sig lättare och inte hänga med i tempot. 

På frågan: “Kan du se någon skillnad på dina spelare innan och efter samarbetet med 

Friskvårdskompaniet?” svarade Tränare 6 “(...)spelarna har blivit starkare och fotbollsspelare 

både konditionsmässigt och styrkan, starkare alltså.” och Tränare 3 säger att “Ja men det har 

det faktiskt gjort, det märks på dom spelarna som har vart flitiga och alltid är med(…)”. Några 

av tränarna nämnde i sin intervju att de märkt skillnad på minskandet av skador efter att de 

använt gruppträning som ett inslag i sitt lags uppbyggnadsträning, Tränare 7 säger “Vi har nog 

några småskador som vi minskat med under tiden vi kört samarbetet eftersom vi byggt upp mer 

muskler.” angående detta. Tränare 5 nämner också att de fått minskade skadeproblem efter att 

det börjat träna på Friskvårdskompaniet. Hen hävdar att inga mätningar gjorts på detta så 

vetenskapliga bevis saknas. Dock vill Tränare 5 tro att Friskvårdskompaniet bidragit till att de 

har färre skador i dagsläget. Överlag upplever tränarna positiva effekter med att använda 

gruppträning som ett inslag i sitt lags uppbyggnadsträning. Bland annat beskriver tränarna att 

deras spelare utvecklats fysiskt, blivit starkare och fått bättre kondition.   

 

Många av tränarna tog upp vikten av att ha roligt och glädjas tillsammans i sin lagidrott, detta 

ansågs ha uppnåtts då tränarna beskrev att den vanligtvis tråkiga försäsongen hade blivit 

roligare samt hade svetsat ihop gruppen bättre när de fått träna tillsammans på detta sätt. Att 

svetsa ihop gruppen tidigt under försäsongen hade även bidragit till bättre framgång i början 

utav serien då fler vinster förekommit. 

 

För- respektive nackdelar med gruppträning som inslag i 

uppbyggnadsträning 

Främst ansågs det vara fördelar med att använda gruppträning enligt tränarna “Fördelar är att 

du får svetsa ihop gänget med en annan ledare än den vanliga. Man får en annan röst som 

kommer in och bryter av och har andra tips.” är en av många fördelar som togs upp, detta 

nämndes av Tränare 7. Ytterligare fördelar med gruppträning som ett inslag var enligt tränarna 

variationen med träningen, teambuilding och att de när som helst var välkomna att träna. Dock 

framkom det under intervjuerna även några få nackdelar så som för hög träningsdos då många 
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av lagen redan tränar flera gånger i veckan. Tränare 6 nämnde att fler skivstänger önskas och 

uttryckte sig följande “Nackdelen är den att vi kommer tillbaka att de har för få 

skivstänger(...)skulle det vara perfekt alltså att mera skivstångsträning och vi kunde till exempel 

säga att hela laget kan åka dit och träna alla samtidigt.”. Ytterligare en nackdel som togs upp 

är att “(...)att dom behöver vara tydligare i instruktioner och kanske visa individer mer om man 

gör fel.” som sades av Tränare 1. Synpunkterna ovan är något som Tränare 6 och Tränare 1 

skulle vilja att Friskvårdskompaniet förbättrade för att utveckla samarbetet. 

 

Ekonomiska faktorer gällande gruppträningen togs upp i intervjuerna av ett par tränare, då det 

visade sig att vissa gärna skulle vilja träna fler gruppträningspass i veckan men ansåg att deras 

ekonomiska förutsättningar hindrar dem. “Det är lite grann till ekonomi också, det kostar ju en 

del. Vi hade gärna kört mer ifall vi hade haft pengar men småklubbar har inte riktigt samma 

möjligheter.” sagt av Tränare 7. Att samarbetet är dyrt togs även upp av Tränare 1 “En grej 

som jag har tänkt på, det är ganska dyrt.”. I intervjuerna kan det ses att några utav tränarna 

upplever att samarbetet med Friskvårdskompaniet generellt är bra men kostar för mycket utifrån 

de olika lagens förutsättningar. Tränare 7 beskrev, precis som ovan, att mindre klubbar inte har 

liknande möjligheter så som ekonomiska faktorer i jämförelse med större klubbar. 

 

Diskussion 

Nedan diskuteras “Motiv till gruppträning” och “Tränarnas upplevelser av 

Friskvårdskompaniet” i relation till tidigare forskning. 

 

Intervjuerna i denna studie visade att idrottslag på olika nivåer nu börjar använda gruppträning 

som ett inslag i sin uppbyggnadsträning för att utveckla laget och i förlängningen prestera i sin 

idrott. Det kan ses som ett tecken på att professionaliseringen av idrotten växer sig allt starkare. 

Både lag på elitnivå, juniornivå och lag däremellan använder sig av konceptet, vilket visar på 

att professionaliseringen börjar redan i yngre åldrar och även bedrivs i lag som inte spelar på 

elitnivå. Fundberg (2009) vidhåller detta då han påstår att professionaliseringen har ökat i 

svensk idrott och berör allt mer yngre åldrar. I denna studie var det sex av sju tränare som 

berörde att ett av motiven till att använda gruppträning var att spelarna skulle få en bättre fysisk 

förmåga, detta visar då på att leken blivit till allvar. Detta stämmer överens med den tidigare 

forskning som beskriver att professionalisering kan ses som övergången från lek till allvar 
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(Peterson, 1993; Gould, 2009), det vill säga när tävlandets förutsättningar förändras vad det 

gäller förberedelser och utförande. 

 

Tränarna som deltog i studien hade både flera och olika motiv till att använda gruppträning. 

Tränare 2 visade på att gruppträningen användes på grund av flera motiv så som 

teambuildingsyfte och att de erhållit bra lovord angående Friskvårdskompaniet. Olika motiv till 

ett specifikt val kan även ses hos Tränare 7, då hen har motiven att bygga styrka samt erfarenhet 

av aktiviteten sen tidigare. Att en individ kan ha flera olika motiv till att ta ett visst beslut, 

beskrivs även av Engström och Thedin (2008) då de nämner att individer kan ha olika motiv 

till idrottsliga val. Initiativet till att ta in gruppträning i uppbyggnadsträningen har visat sig bero 

på olika orsaker, det har både varit tränare som engagerat sig samt idrottsföreningarnas ledning 

som tagit beslut. Exempelvis nämner Tränare 6 att det var sportchefen som valde att starta upp 

samarbetet med Friskvårdskompaniet för tre år sedan. Att kontakten med Friskvårdskompaniet 

sköts av sportchefen kan tyda på att tränaren möjligtvis inte får förtroende och ansvar, kanske 

är denna tränare styrd av idrottsföreningens ledning. Med tanke på att Tränare 6 har en mycket 

god kompetens anses det var märkligt att inte lita på de resurser och kompetens som redan finns. 

Tränare 7 beskriver istället att de valt att samarbeta med Friskvårdskompaniet eftersom hen 

själv har utövat denna träningsform tidigare och då fått positiva upplevelser av det. Att använda 

sig av sådan träning som tränaren själv har utövat kan var ett tecken på trygghet eftersom denne 

då vet vad träningsformen innebär samt bidrar till. 

 

Ett av motiven till att använda gruppträning i sin uppbyggnadsträning var att kompetensen kring 

träningsformen var för låg. Några av tränarna tog hjälp av Friskvårdskompaniet eftersom de 

själva ansåg sig ha för lite kompetens gällande just uppbyggnadsträning. Enligt Weinberg och 

Gould (2011) är kompetens gällande den uppgift som ska utföras en viktig egenskap hos ledare. 

Eliasson (2009) påstår att även spelare har påpekat att det är viktigt med ledare som har kunskap 

gällande den idrott som utförs. Tränarna som deltog i denna studie hade förståelse och 

medvetenhet kring detta då de som har lägre kompetens om ledarskap valt att lämna över 

ansvaret till mer kunniga ledare hos Friskvårdskompaniet. I intervjuerna framkommer det att 

tränarnas motiv skiljer sig ifrån varandra, bland annat skiljer det sig beroende på vilken 

kompetens som tränarna har. De tränare som hade hög kompetens kring ledarskap gav mer 

detaljerad information angående vilken typ av träning det ville ha hjälp med att utföra. Dock 

var det instruktörerna och de personliga tränarna, som enligt Friskvårdskompaniet (Personlig 

kommunikation, Johan Karinen, 2014-05-08) är kunniga i ämnet, som instruerade spelarna samt 
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planerade träningen. Att tränare med hög kompetens är mer detaljerade än de tränare med låg 

kompetens är ett återkommande mönster i intervjuerna. Detta kan tänkas bero på att tränare 

med hög kompetens troligtvis har mer kunskap om vad som krävs för att nå sina mål eftersom 

de har gått utbildningar kring detta. Dessa tränare har varit med längre i branschen och anses 

därmed ha mer erfarenhet och kan på så vis uttrycka sig mer detaljerat om vad de vill ha. Graça 

et. al (2010) styrker detta och beskriver att tränare med hög utbildning uppfattar sin kompetens 

högre än de med lägre kompetens. Tränarna med lägre kompetens kanske har mindre kunskap 

kring vad som är viktigt att träna och lämnar därför över ansvaret på Friskvårdskompaniet. Att 

få en detaljerad information om vilken träning laget vill ha, precis som Friskvårdskompaniet 

fått från vissa tränare, gör det lättare vid planering och strukturering av uppbyggnadsträningen. 

Får Friskvårdskompaniet ingen tydlig information om vad laget vill ha för typ av träning av 

tränarna, blir det upp till anläggningen att ta ansvar genom att ta reda på bakgrundsinformation 

gällande lagidrotten de utför samt vad som är relevant att träna inom just denna idrott. Utifrån 

resultatet kan det tänkas vara så att Friskvårdskompaniet inte tar detta ansvar då de tränare som 

lämnat över ansvaret kring uppbyggnadsträningen till dem är de tränare som upplever att 

samarbetet kan förbättras. 

 

I beskrivningen av tränarna visar det sig att tränare med hög kompetens tenderar att träna lag 

som spelar på en hög nivå, medan tränare med lägre kompetens tränar lag som spelar på en 

lägre nivå.  Exempelvis är Tränare 6 den tränare med högst utbildning i ledarskap och den enda 

tränare som tränar ett lag på elitnivå. Det kan tänkas bero på att tränarna som genomgått 

stegutbildningar, det vill säga de tränare med hög kompetens, blir mer attraktiva för 

idrottsklubbar då de, via stegutbildningarna, har bevis på att de har kunskap inom området. Som 

Jessop (2010) beskriver krävs en viss typ av utbildning för att träna ett lag på den högsta nivån, 

detta kan också vara en orsak till att tränarna med hög kompetens i denna studie generellt tränar 

lag på en hög nivå. Det skulle även kunna vara så att vissa tränare inte har möjlighet till hög 

utbildning inom den idrott de är tränare för, då hälften av Sveriges specialidrottsförbund enligt 

Norberg (2012) inte bedriver elittränarutbildning.   

 

Vid frågor gällande hur väl idrotten och syftet blivit uppfyllt beskrev tränarna olika upplevelser. 

En del tränare upplevde att träningarna och dess syfte anpassades mycket väl, då exempelvis 

Tränare 7 nämnde att träningen var mycket bra anpassad, medan vissa tränare upplevde att de 

saknade mer specifik träning. Detta kan tänkas bero på tränarnas förväntningar av samarbetet 

med Friskvårdskompaniet, exempelvis en tränare med hög kompetens som ger detaljerad 
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information om vad de vill ha ut av samarbetet har förmodligen en klar bild om hur försäsongen 

skulle kunna se ut.  I och med att tränarna med hög kompetens gav detaljerad information om 

vad de ville ha ut av samarbetet ökade möjligheterna att Friskvårdskompaniet skulle kunna 

uppfylla deras förväntningar, jämfört med de tränare som inte gav information angående vilken 

träning de ville utföra. Dessa tränares förväntningar kan vara svårare att nå då 

Friskvårdskompaniet inte har detaljerad information om vad tränarna vill ha ut av samarbetet. 

Detta kan tänkas bidra till att tränarna som lämnade över ansvaret till Friskvårdskompaniet 

efterfrågade mer specifik träning. Tydligare kommunikation mellan båda parter angående vad 

samarbete ska resultera i skulle kunna tänkas vara viktigt och avgörande för hur förväntningarna 

blir uppfyllda. 

 

Att tränarna saknade mer specifik träning skulle också kunna bero på instruktörerna och de 

personliga tränarnas kompetens gällande den aktuella idrotten. De personliga tränarna erhåller 

kunskaper angående träningsplanering för motionsidrott (The academy, 2014; Safe-Education, 

2014), men eftersom tränarna önskade mer specifik träning anses det dock orimligt att dessa 

personliga tränare under endast 2 veckor har lärt sig om anpassad träning för flera varierade 

idrotter och vad som är viktigt att träna inom dem. Gruppträningsinstruktörerna får inga 

kunskaper kring idrottsspecifik träning då det inte ingår i gruppinstruktörernas utbildning (Les 

Mills, 2014), även detta skulle kunna bidra till en brist gällande vad den specifika idrotten 

behöver för typ av träning och därför resulterat i gruppträningsinstruktörernas avsaknad om 

kunskap inom idrottsspecifik träning. Att använda sig av en kravprofil för de olika idrotterna 

skulle kunna tänkas vara användbart för att ta reda på vad som krävs av spelarna i respektive 

idrott och på så vis förenkla planeringen av vilken typ av träning som bör utföras. Detta eftersom 

Ohlsson (2011) menar att en kravprofil är ett pedagogiskt verktyg för att kunna ta reda på vad 

som krävs av den aktive i en idrottsgren. 

 

Några av tränarna tog i intervjun upp synpunkter angående kostnaden för samarbetet med 

Friskvårdskompaniet. De beskrev att de ekonomiska förutsättningarna hindrar dem från att öka 

träningsdosen hos Friskvårdkompaniet, då de anser att priset för samarbetet med 

Friskvårdskompaniet är för högt. Träningarna ansågs vara väl anpassade men det fanns tränare 

som hade synpunkter angående kostnaderna. De tränare som valde att ta upp de ekonomiska 

faktorerna under intervjuerna var dem som i dagsläget tränar ett lag på lägre nivå. Enligt 

Redelius (2002) har idrottsföreningar olika resurser och förutsättningar, ovanstående kan tänkas 

bero på att idrottslag på lägre nivå generellt har sämre ekonomiska resurser och förutsättningar 
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än idrottslag på högre nivå. Överlag upplevdes gruppträning som något bra, detta kan tänkas 

bero på att motiven tränarna haft med samarbetet har blivit uppfyllt. Utöver de uppfyllda 

motiven lyfte tränarna fram en god trivsel på anläggningen, trevliga och engagerade instruktörer 

samt bra träningspass. Detta är faktorer som kan ha bidragit till den positiva upplevelsen av 

samarbetet med Friskvårdskompaniet. 

 

Slutsatser 

I denna studie framkom det att tränarna generellt var positiva till att använda gruppträning som 

ett inslag i sitt lags uppbyggnadsträning i samarbete med Friskvårdskompaniet. Motiven till 

varför gruppträning användes var flera och skiljde sig åt, exempelvis var motiven att bli bättre 

fysiskt tränade, brist på kompetens hos tränarna i lagidrotten, saknad av fystränare och förbättra 

sammanhållningen. Under intervjuerna lyfte tränarna fram att gruppträningen var väl anpassad 

utefter deras mål och syften utifrån idrotten laget utövar. Tränarnas kompetens var överlag 

avgörande när det gällde upplägget av uppbyggnadsträningen på Friskvårdskompaniet. Desto 

högre kompetens en tränare hade ju mer detaljerad var denne vid beskrivningar av vad laget vill 

få ut av samarbetet. Vid lägre kompetens hos tränarna lämnades ansvaret över till 

Friskvårdskompaniet angående gruppträningens innehåll. Tränarna fann några brister med 

samarbetet och hade önskemål om vad som kunde göras bättre, bland annat lyfte några av 

tränarna att de ville ha mer grenspecifik träning riktat mot deras idrott. Ytterligare synpunkter 

som togs upp av tränarna var att de ansåg att kostnaderna att samarbeta med 

Friskvårdskompaniet var för höga, då idrottsföreningar har olika ekonomiska förutsättningar. 

 

Sammanfattningsvis ansågs gruppträning som en träningsform i uppbyggnadsträningen för en 

lagidrott fylla en funktion så som tillgång till träningslokal, hjälp med strukturering av ett 

lämpligt träningsupplägg och tips på utförande av övningar i samarbete med kompetenta 

instruktörer. I intervjuerna framkom det att gruppträning som inslag i uppbyggnadsträningen 

bidrog bland annat till förbättrad sammanhållning, styrka och kondition samt minskade 

skadeproblem hos spelarna. 

 

För att utveckla konceptet att lagidrotter använder gruppträning som ett inslag i sin 

uppbyggnadsträning, skulle friskvårdsanläggningar kunna implementera kravprofiler för att 

tydliggöra vilken typ av träning lagen för de olika specifika idrotterna bör utföra. Att tydligt 
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kommunicera med lagets tränare angående vad samarbetet kommer resultera i är också ett 

alternativ för friskvårdsanläggningar att öka chansen till att nå tränarnas förväntningar av 

samarbetet samt minska missnöjet med konceptet. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie fokuserade på varför tränarna i lagidrott använder gruppträning som ett inslag i 

sitt lags uppbyggnadsträning. För att få förståelse för hela detta fenomen, skulle det vara 

intressant att undersöka fler aspekter än tränarnas syn på konceptet. Fortsatt forskning skulle 

kunna undersöka antingen hur träningen sköts av anläggningen i sig och dess instruktörer samt 

personliga tränare eller spelarnas upplevelser gällande konceptet. Eftersom området är relativt 

outforskat kan forskning kring området vara intressant för att kunna utveckla samarbetet mellan 

friskvårdsanläggningar och idrottsföreningar. 

 

Ett ytterligare förslag till fortsatta studier är att mäta ifall tränarnas motiv och upplevelser så 

som fysisk träning och teambuilding har utvecklats och förbättras i och med samarbetet, samt 

dess effekt av gruppträningen. 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

 

Hej! 

Vi kommer att prata om när gruppträning involveras som en träningsform i ett 

försäsongsupplägg. Du kommer att vara anonym i denna studie och kan när som helst avbryta 

intervjun ifall du inte vill delta. Informationen från intervjun kommer endast att användas i 

utbildande syfte. 

 

Bakgrundsinformation 

 Vi tänker att du inledningsvis får börja berätta lite om dig själv 

 Vilken lagidrott är du tränare i? 

 På vilken nivå? 

 Vad har du för kompetens (Utbildning/Erfarenhet som tränare)? 

 

Nuvarande samarbete 

 Vad ger ni Friskvårdskompaniet för information om laget/tränarna innan de tar hand om 

er träning? 

 Hur länge har ni haft samarbete med Friskvårdkompaniet? 

 Hur fungerar samarbetet? Vem bestämmer vad som ska göras? 

 Hur ser kontakten ut mellan dig som tränare och Friskvårdkompaniet? Innan 

försäsongen? 

 Vad tränar ni för gruppträningsformer på Friskvårdskompaniet? 

 Är det alltid samma instruktör som leder era gruppträningspass? Vad tycker du om det? 

 Är du själv närvarande vid lagets gruppträning? 

 

Skäl till att involvera gruppträning 

 Hur kommer det sig att ni väljer att involvera gruppträning som en träningsform i ert 

försäsongsupplägg? 

 Vad är den huvudsakliga anledningen till att ni nyttjar Friskvårdkompaniet och deras 

gruppträningsformer? (Tidseffektivt, kondition-/fysträning, bra träningsform etc) 

 Anser du att ni saknar någonting i eran (t.ex. hockey) träning, eftersom ni väljer att 

samarbeta med friskvårdskompaniet? 

 På vilket sätt anser du att gruppträning är relevant träning för er som lag? 

 Ser du några samband mellan idrotten som utövas (t.ex. hockey) och gruppträningen? 

 

Anpassning 

 I vilken mån anser du att syftet/målet med träningen har blivit uppfyllt? Varför? 

 Hur väl anser du att gruppträningen är anpassade utifrån er idrott? Beskriv! 

 Hur väl anser du att gruppträningen är anpassad utifrån era mål/syften med samarbetet? 

Beskriv! 

 Om det fanns andra alternativ skulle du välja någon annan träningsform om ni kunde? 
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Framtida samarbete 

 Hur skulle samarbetet kunna utvecklas och förbättras? 

 Kan du se någon skillnad på dina spelare innan och efter samarbetet med 

Friskvårdskompaniet? 

 Vilka för- respektive nackdelar ser du med att involvera gruppträning som en 

träningsform i ert försäsongsupplägg? 
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Bilaga 2 

FÖLJEBREV 

 

Vi är två studenter som läser den sista terminen på det idrottsvetenskapliga programmet vid 

Umeå Universitet och skriver just nu examensarbete. Vi skriver ett arbete på uppdrag av 

Friskvårdskompaniet och ska undersöka involverandet av gruppträning som en träningsform i 

ett försäsongsupplägg. Vi har varit i kontakt med Friskvårdskompaniet och fått 

kontaktuppgifter till dig då ni är ett lag som Friskvårdskompaniet hjälper att träna under 

försäsongen. 

 

Examensarbetets syfte är att utveckla samarbetet mellan Friskvårdskompaniet och idrottslagen 

som tränar hos dem. För att genomföra detta behöver vi göra intervjuer med er tränare för att ta 

reda på vad som skulle kunna utvecklas. Därför undrar vi om du skulle vilja delta i en intervju 

via telefon någon gång under denna vecka (vecka 15), som tar ungefär 30-40 minuter. Du 

kommer att vara anonym i denna studie och kan när som helst avbryta intervjun ifall du inte 

vill delta. Informationen från intervjun kommer att spelas in (för underlag till vår studie) och 

endast att användas i utbildande och utvecklande syfte. Inspelningen kommer att raderas efter 

studien är klar. 

 

När skulle du kunna vara tillgänglig för intervju? 
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