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Sammanfattning 
 
  Syfte och frågeställning 
Denna studie har som syfte att studera om olika ledarstilar påverkar om barnen får vara med eller 
ej och därmed påverkar utslagning samt i vilken omfattning coacherna använder toppning inom 
barn och ungdomsidrottsrörelsen. Syftet har mynnat ut i följande frågeställningar  
 

• Vilken ledarstil används av coachen? 
• I vilken omfattning används toppning i de 3 kommuner uppsatsen innefattar? 

 
  Metod 
Studien är genomförd i Västra Götaland i tre kommuner. Respondenter vars alla idrotter är 
anslutna till Riksidrottsförbundet har idrottsföreningar som utgångspunkt. Respondenterna bestod 
av 4 kvinnor och 16 var män. Totalt fyllde 20 coacher i enkäten, alla tillfrågade genomförde 
studien och svarade på alla frågor. Genom personlig kontakt träffade jag coacherna. Information 
om undersökningen redovisades och att svaren kommer att behandlas helt konfidentiellt. Därefter 
delades enkäten med 32 frågor ut och de fylldes i samband med coachens träning.  
 
  Resultat 
Det visar sig i studien att coacherna använder olika ledarstilar. Studien visar att en coach kan vara 
auktoritär i en situation men demokratisk i en annan och att få använder sig av ett abdikerat 
ledarskap. Flera av coacherna väljer att i vissa situationer använda sig av ett auktoritärt ledarskap 
medan de i andra använder ett demokratiskt ledarskap. Här är det situationsanpassade  
ledarskapet som används. Studien visar att toppning är att det används. Tydligt är att toppning 
används oftare inom urvalsgrupp 15-18 år. Inom urvalsgrupp 8-12 år är toppning även vanligt 
förekommande.    
 
  Slutsats 
Studien visar att det coacherna använder olika ledarstilar där en coach kan vara auktoritär i en 
situation men demokratisk i en annan. Situation avgör vilken ledarstil de använder. Det coachen  
vill uppnå med detta ledarskap är ett konstruktivt möte mellan sig och de aktiva. Resultatet i 
studien visar att tydliga toppningssituationer förekommer. 
Coachen ser till att de bästa utövarna deltar i match eller tävling. Vanligt förekommande är också 
att coachen ger mer tid åt en eller flera utövare att delta mer eller längre om det är jämt eller en 
viktig tävling eller match förekommer. Sådan tävlingsfostran strävar efter en selektion och bidrar 
till rangordning bland barnen. Denna fostran kan bidra till utslagning och strider mot idrottens idé 
om hur barn och ungdomsidrott skall bedrivas.   
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1. Introduktion 
  
 1.1 Inledning och bakgrund 
Valet av ämne till denna uppsats har vuxit fram under min yrkesverksamma tid  som idrottslärare. 
I starten av mitt idrottslärarjobb, 1999 undervisade jag heltid på en grundskola, största delen 
inom skolans yngre år samt några år 7-9 grupper. Många av eleverna i de yngre skolåren var 
aktiva inom någon styrd föreningsdriven verksamhet på fritiden. Sedan tre år tillbaka undervisar 
jag i idrott och hälsa på heltid inom gymnasieskolans yrkesinriktade program. Här möter jag 
elever inom idrottsundervisningen från min tid i grundskolan. Flera av de som tidigare var aktiva 
har slutat med sitt idrottande på fritiden. 
 
Kunskapen och forskningen kring barn och ungdomsidrott visar idag att fysisk aktivitet har en 
positiv inverkan på hälsan och välbefinnandet. Forskningen ligger till grund för de nationella 
målen för folkhälsan där man vill öka den fysiska rörelsen bland barn och ungdomar, vilket 
innefattar både mer fysisk rörelse i skolan och under fritiden1. Att skapa en utvecklande och 
positiv fritid med olika former av fysisk aktivitet och idrott är en av de viktigaste hälsofrämjande 
verksamheterna för barn och ungdomar. Vinsten med verksamheterna för barn och ungdomar är 
att de utvecklas både fysiskt, psykiskt men också socialt.2 
 
Riksidrottsförbundet tar upp barn och ungdomsidrottens betydelse i samhället och menar i flera 
avseenden att idrotten spelar en viktig roll i många barns uppväxt.3 Genom idrotten kan barn och 
ungdomar få utlopp för sin glädje och sin spontanitet. För att idrotten även framöver ska kunna 
behålla sin attraktionskraft måste verksamheten utvecklas i takt med barns och ungdomars behov 
och önskemål. 
 
Riksidrottsförbundet är tydlig med sina definitioner av verksamheten med barn och ungdomar 
utifrån idrottsrörelsens verksamhetsidé: 
 

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och 
med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med 
vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år. I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig 
olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del 
av leken och ska alltid ske på barnens villkor.4 

 
En studie på Huddinge universitetssjukhus visar att var fjärde tioåring är överviktig. Det är en 
sexfaldig ökning de senaste 25 åren utifrån forskning gjord av professor Claude Marcus.5 
Orsakerna kan vara flera, t.ex. stress, dåliga matvanor, för lite motion. Mot bakgrund av dessa 
                                                
1 SOU. Hälsa på lika villkor. Nationella mål för folkhälsan. Slutbetänkande av Nationella folkhälsokommittén. 
Statens offentliga utredningar 2000: 91. Stockholm: Socialdepartementet. (2000). 
2 Cox, R.H. Sports psychology, Concepts and Applications, Fifth. Mc Graw-Hill Higher Education.  (2002). 
3 Riksidrottsförbundet. Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Farsta: 
Riksidrottsförbundet. (1995). 
4 http://www.rf.se/t3.asp?p=13749. (2006-01-29). 
5 Klasén, McGrath, www.vardguiden.se/Article.asp?ArticleID=3164. Fetma hos barn (Övervikt hos barn) . (2006-
03-15). 
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studier får barn och ungdomars idrottsutövande på fritiden inom den organiserade idrottsrörelsen 
en viktig betydelse.  
 
Bland de orsaker barn och ungdomar uppger till varför de idrottar är att det upplever att det är 
roligt, känner glädje, får lära sig nya färdigheter och kan utveckla sitt idrottande.6 Upplevelserna 
ger en positiv känsla av att vara fysiskt stark. Känslan av att tillhöra några, vara bland kompisar 
och känna gruppkänslan samt uppleva den atmosfär som finns runt idrotten är otroligt stark och 
drivande.7 I verksamheten finns också moment som inte alltid upplevs som positiva av barn och 
deras föräldrar t.ex. måste föreningen få in extrapengar för att ha råd att åka till fotbollscupen 
Gothia cup i Göteborg. Arbetet med att få in pengar går genom försäljning av t.ex. bröd. När väl 
uppgiften är gjord och resan till fotbollscupen blir av infinner sig en positiv känsla. Genom att få 
en positiv upplevelse av tiden inom barn och ungdomsverksamheten väljer många att fortsätta 
träna genom livet. För att skapa denna positiva känsla måste de vuxna som är inblandade i 
verksamheten ta ett stort ansvar.  
 
Den största orsaken till varför barn och ungdomar deltar i idrottsrörelsen är för att de tycker det är 
roligt att idrotta. Denna uppfattning stärks av Riksidrottsförbundets mål för barn och 
ungdomsverksamhet att verksamheter på alla nivåer vill bedriva idrott så att den utvecklar 
människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.8 Kroppen är skapad för 
aktivitet och därför är idrott bra och utvecklande för oss människor. Genom idrottsverksamheten 
tränar vi och utvecklar vi kroppen så att vi mår bra och kan prestera mera såväl på idrottsbanan 
som i vardagen. Denna positiva upplevelse kan snabbt förändras. Förändringarna kommer när 
coachen eller föräldern visar för stort intresse för att vinna.  
 
I Sverige är idrottsrörelsen den största folkrörelsen som engagerar många barn och ungdomar. 
Idrottsrörelsen engagerar också många coacher. Idén och syftet med idrott är att ha roligt, tävla 
och förbättra hälsan enligt riksidrottsförbundet.9 Med detta syfte blir verksamheten bred då den 
både främjar goda idrottsliga prestationer samt främjar hälsan. Verksamheten för barn och 
ungdomar ska utformas så att de kan lära sig idrotten. Den ska anpassas till deras prestationsnivå, 
vara lekfull och ske på deras villkor och helst bidra till ett livslångt intresse för idrott. 
 
Det finns dock starka värderingar men framförallt traditioner inom den svenska idrottsrörelsen 
som avspeglas i verksamheten.10 I många fall sätter verksamheten mål som bidrar till selektion, 
utslagning och specialisering som strider mot Riksidrottsförbundets idé om hur barn och 
ungdomsidrott skall bedrivas där rörelseglädje och mångsidighet vill uppnås.11   
 

                                                
6 Cox, R.H. Sports psychology, Concepts and Applications, Fifth. Mc Graw-Hill Higher Education.  (2002). 
7 Cox, R.H. Sports psychology, Concepts and Applications, Fifth. Mc Graw-Hill Higher Education.  (2002). 
8 Riksidrottsförbundet. Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Farsta: 
Riksidrottsförbundet. (1995). 
9 Riksidrottsförbundet. Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Farsta: 
Riksidrottsförbundet.  (1995). 

 
10 Redelius, K. Ledarna och barnidrotten: Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran.  
Stockholm: HLS förlag. Lärarhögskolan i Stockholm. (2002). 
11 Riksidrottsförbundet.  Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Farsta: 
Riksidrottsförbundet. (1995). 
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Barn som tycker idrott är kul och stimulerande men inte upplever sig vara tillräckligt duktiga 
eller kompetenta utvecklar en lägre självkänsla. Denna känsla påverkar deras val starkt om att 
fortsätta med idrotten eller lägga av. Om utövaren känner en lägre självkänsla leder det till sämre 
motivation samt att de känner mindre glädje i idrotten och väljer bort att idrotta och vara fysiskt 
aktiva.12 I sammanhanget har coachens beteende och bemötande en stor påverkan om barn och 
ungdomar väljer att fortsätta att idrotta. Den glädjefulla leken har i många fall bytts ut mot allvar 
där prestation och att vinna framhålls som mål.13  
 
Annerstedt skriver att det är viktigt att tidigt undvika specialisering eftersom det finns både 
fysiologiska och psykologiska risker med det.14 Vanligt är att de som är födda tidigt på året 
gynnas av sin fysiska mognad och därmed också utsätts för specialisering. De som är födda sent 
på året, och därmed mindre fysiskt mogna i en årskull blir selekterade och får ofta stå tillbaka för 
de tidigt födda. Sent födda blir missgynnade och mindre uppmuntrade än de tidigt födda men 
undviker tidig specialisering. Selektionen börjar redan i föreningarnas barn-verksamhet i 5-12 års 
ålder. Coachens uppfattning och inställning till vilka som är talanger eller inte är av stor 
betydelse till selektion barn och ungdomsidrotten.15 Om coachen ger sken av att vinna är det 
viktigaste och att de bästa ska få mest speltid blir effekten att de som får stå tillbaka och uppleva 
idrottandet från bänken snart tröttnar och slutar. Andra orsaker till att barn och ungdomar slutar 
med sitt idrottande är organisationen runt idrottandet. Cox menar att när verksamheten så som 
tävling och cuper lägger stort fokus läggs på vinnarna, utslagsgivande kval och uppmärksamhet i 
form av listning av t.ex. fotbollscupens bästa målvakt, back och anfallare.16 Organisationen bidrar 
då till att framhäva att det är viktigast att vinna.  
 
Toppning kan ses som en form av selektion. Laget eller den enskilde formas utifrån att en eller 
flera individer betraktas av coachen som den eller de bättre. Denna selektion kan ske vid ett 
speciellt tillfälle eller upprepas.17 Barnen och ungdomarna lär sig att de inte är tillräckligt bra. 
Toppningen möjliggör därmed inte deltagande på lika villkor. Detta främjar inte den aktive och 
skapar inte förutsättningar till en bättre självkänsla och en positiv personlighetsutveckling eller 
god hälsa samt välbefinnande bland alla barn och ungdomar. 
 
Mitt ämnesval anser jag har stor idrottspedagogisk relevans. Genom goda kunskaper om hur 
utbredd toppning är kan föreningar aktivt arbeta med att förebygga företeelsen. Detta kan ske 
genom kurser om Riktidrottsförbundets stadgar om vad idrotten vill.  Samtidigt behöver coachen 
ha ökade kunskaper om vilka konsekvenserna blir av ett visst handlande och en viss ledarstil. 
Denna kunskap och förståelse medför i ett större sammanhang än kring idrottsaktiviteten att 
kunna arbeta mer förebyggande och hitta lösningar utan att behöva använda toppning i sitt 
ledarskap. Coachen har också ansvaret för den aktive och därmed ansvariga för det som görs och 

                                                
12 FoU rapport (2005:4) Toppningsstudien.  http://www.rf.se/files/%7BB4483F26-5E95-4AFD-80C4-      
F94954A02F53%7D.pdf. (2006-01-15). 
13 Redelius, K.  Ledarna och barnidrotten: Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran.  
Stockholm: HLS förlag. Lärarhögskolan i Stockholm. (2002). 
14 Annerstedt, Claes. Idrottens träningslära. Farsta: SISU idrottsböcker. (1997). 
15 Redelius, K. Ledarna och barnidrotten: Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran.  
Stockholm: HLS förlag. Lärarhögskolan i Stockholm. (2002). 
16 Cox, R.H. Sports psychology, Concepts and Applications, Fifth. Mc Graw-Hill Higher Education.  (2002). 
17 FoU rapport (2005:4) Toppningsstudien.  http://www.rf.se/files/%7BB4483F26-5E95-4AFD-80C4-      
F94954A02F53%7D.pdf. (2006-01-15). 
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sägs på träning och vid tävling. Eftersom studien också tar upp viktiga områden som delaktighet 
och social tillhörighet kan arbetet även intressera andra än idrottscoacher. 
 
  1.2 Definitioner 
I ordböcker ges begreppet coach olika betydelser inom två huvudområden. Inom det ena området 
har orden med transport att göra: t ex turistbuss, järnvägsvagn för persontrafik, galavagn (kaross). 
Inom det andra området anknyter ordet till vägledning i olika former: privatlärare, handledare 
eller tränare, instruktör, ibland lagledare inom idrottsområdet. Båda dessa huvudbetydelser för 
ordet coach antyder också på en riktning: att transportera eller vägleda någon mot något mål. 
 
Toppning kan ses som en form av selektion. Toppning är den typ av selektion där den enskilda 
eller flera formas utifrån att en eller flera individer betraktas av coachen som den eller de bättre 
vid ett givet tillfälle och får därmed andra och flera fördelar. 
 
  1.3 Styrdokument 
Till grund för all idrottsverksamhet ligger riksidrottsförbundets stadgar där de betonar att man på 
alla nivåer vill bedriva idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt 
som socialt och kulturellt.18  
 
    1.3.1 Social utveckling 
Riksidrottsförbundet vill att idrott ska ge gemenskap.19 De menar att för många barn och 
ungdomar är kamratskapet i föreningen ett avgörande skäl att engagera sig. Många barn och 
ungdomar får i föreningen en trygg social gemenskap. De lär sig att respektera och umgås med 
andra människor, också över generationsgränser, kulturella och etniska gränser. Genom ledarna 
får de positiva vuxna förebilder. 
 
    1.3.2 Demokrati 
Riksidrottsförbundet vill att varje deltagare ska utvecklas efter sin egen förmåga. För att nå dit 
ska alla medlemmar, oavsett ålder och kön vara delaktiga i de beslut som formar verksamheten.  
 
    1.3.3 Fostran och jämställdhet 
Föreningslivet inom idrotten är en viktig uppfostringsmiljö för barn och ungdomar. En 
genomtänkt verksamhet påverkar attityder och värderingar. Den verksamhet de möter måste vara 
utformad så att barn lär sig respektera varandra som kamrater och medtävlare samt att kunna 
glädjas åt varandras framgångar och stötta varandra vid motgångar. Detta är viktiga delar i 
idrottsgemenskapen.20  
  1.4 Ledarstil och toppning 

                                                
18 Riksidrottsförbundet. Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Farsta: 
Riksidrottsförbundet. (1995). 
19 Riksidrottsförbundet. Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Farsta: 
Riksidrottsförbundet. . (1995). 
20 Riksidrottsförbundet. Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Farsta: 
Riksidrottsförbundet. (1995). 
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    1.4.1 Ledarstil  
Ständigt hör jag från äldre kollegor och vuxna frasen �annat var det förr�. Detta sagt med 
andemeningen �det var bättre då jag var ung�. Mycket har förändrats inom idrottsvärlden de 
senaste decennierna. Coachens förutsättningar och krav är helt annorlunda jämfört med tidigare. 
Å andra sidan har mycket av det man gjorde förr fortfarande sin legitimitet och giltighet. Basen 
för alla former av coachning är ett brinnande intresse och engagemang för just �min sport�. 
Oftast är det grundat på egna upplevelser och erfarenheter, men dock inte ett absolut krav.  

Det är vanligt att föräldrar till de aktiva barnen och ungdomarna tar hand om coachandet. Att vara 
coach inom föreningslivet är i högsta grad ideellt arbete. Krav som lämplig utbildning, ledarskap, 
ett kunnande som omfattar bl.a. idrottspsykologi, pedagogik, sociologi samt och förväntningar 
från föräldrar och de aktiva ställs på coachen. Dessa krav är inte alltid i synlig gjorda utan 
coachen blir efter en tid medveten av dessa. Som coach står man inför prioriteringar av olika slag; 
att få en vettig balans mellan familj, arbete, fritid och sitt intresse. Krav på att få betalt för utfört 
arbete finns hela tiden med i sammanhanget. Skulle pengarna allt mer styra coachernas val om att 
åta sig rollen kan tanken med dagens föreningsidrott vara ett minne blott. Svedberg citerar Sören 
Kirkegaard; 
  

All hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag 
förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att tjäna.21 

   
Att coacha handlar om en process då en eller flera personer leder eller styr andras aktiviteter i en 
viss riktning genom olika typer av påverkan. Ledarskap kan utövas mer eller mindre planlagt och 
med eller utan medvetenhet om att man faktiskt utövar ledarskap. Ledarskap blir som en 
interpersonell process där syftet är att påverka och motivera utövarna att verka mot individuella 
mål eller gruppmål.22 
 
Inom ledarskap talar man om många olika ledarstilar. Svedberg tar upp två av dem, karismatisk 
och formell ledare.23 Den karismatisk ledare behöver inte själv ha som avsikt att vara ledare, men 
kan naturligtvis också, i en formell mening vara det. Personens karisma kan ligga i charm, 
utstrålning, humor, framträdande eller av en kombination av liknande kvaliteter. Men denna 
ledares påverkansförmåga är ibland omöjlig att förklara, vilket gör det svårt att förstå varför vissa 
personer påverkar sina medmänniskor. Den formell ledare ledaren är utsedd eller placerats i en 
ledande position. Personen behöver inte vara naturlig ledare, men kan naturligtvis vara det.  
 
Är han eller hon en bra ledare? Frågan är ständigt aktuell i alla samhällsskikt oavsett om det 
gäller idrott, skolan, företag eller andra samhällsstrukturer där ledare finns. I början av seklet 
dominerades bilden av ledarskapet av en uppfattning som kallas medfödda ledaregenskaper. 
Enligt detta perspektiv beror ledarens effektivitet och framgång på dessa egenskaper.  

 
leaders are born, not made24 

 

                                                
21 Svedberg, L. Gruppsykologi. Om grupper organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. (2003, sida 281) 
22 Svedberg, L. Gruppsykologi. Om grupper organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. (2003) 
23 Svedberg, L. Gruppsykologi. Om grupper organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. (2003) 
24 Svedberg, L. Gruppsykologi. Om grupper organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. (2003, sida 299) 
 



 9

Med detta menas att ett framgångsrikt ledarskap består av många delar som inte går att lära in, 
utan vissa personer besitter denna kunskap. Det kan handla om fysiska egenskaper som ålder, 
längd, vikt, utseende, men också om mera personliga egenskaper som beslutsamhet, 
bedömningsförmåga, kunskaper, utstrålning, övertalningsförmåga samt verbal förmåga. Dessa 
förmågor ansågs som relativt stabila och permanenta. Genom att t.ex. kartlägga en persons 
personlighetsdrag kunde man få fram vilka personer som passar som ledare. Detta tankesätt var 
vanligt i början av 1900-talet avtog mot mitten av seklet men finns fortfarande kvar inom dagens 
idrott. Vid presentation av ny ledare framhålls ofta deras egenskaper och vad de kan åstadkomma 
i sin ledarroll. Detta förfarande visar på ett mycket ledarcentrerat perspektiv med ett stort 
auktoritärt inslag. 
 
Det finns fyra tydliga falanger av ledarstilar, demokratiskt, auktoritärt, abdikerat (mer känd som 
låt gå stilen) och situationsanpassat. Svedberg illustrerar modell utifrån demokratiskt-, 
auktoritärt-, abdikerat ledarskap och ser ut enligt följande: 
 
(Bild 1)25 
Hög Auktoritärt ledarskap   Demokratiskt ledarskap 
  

   
 
 
  
 
 
  
Ledarens  
aktivitet 
   Abdikerat ledarskap 
 
 
 
 
 
 
 
Låg 
 Auktoritär  Tre ledarkategorier Egalitär 
 
Bild 1 visar enligt Svedberg dels vad som karaktäriserar de tre samt vilken effekt dessa stilar får 
på de grupper de leder. Den auktoritära ledaren behöver inte vara elaka men har vanligtvis mest 
kunskap och styr gruppen. Demokrattiska ledare delegerar makten och vill göra deltagarna 
delaktiga och ansvarstagande. Abdikerat ledarskap förekommer oftast då ledare inte vill vara 
ledare om de inte känner förtroende i gruppen eller upplever att de inte har de kunskaper som 
krävs för att leda gruppen. 
 
                                                
25 Svedberg, L. Gruppsykologi. Om grupper organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. (2003, sida 297) 

Ledningen har  
kunskaper  
Ledningen styr 
Ordning, form 
och lydnad 

 
Likgiltighet 
Osjälvständighet
Grupphierarki 

Kommunikation 
Grupporienterat 
Delegering 
Klara mål 
Kompetens ger 
inflytande

 
Trygghet 
Vi-känsla
Tolerans 

 
Passiv 
Oklara mål 
Oklart ansvar 

 
Låg arbetsmoral 
Otrygghet 
Konflikter 
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Det fjärde ledarstilen är situationsanpassat och sätter ledarens handlingar i fokus samt tonar ner 
betydelsen av ramfaktorer, vilket för övrigt är en begränsning som delas av de flesta 
ledarskapsmodeller. Det man vill uppnå med detta ledarskap är ett konstruktivt möte mellan barn 
och ungdomar och deras coach.26 Svedberg har bearbetat utifrån ekonomerna Hersey och 
Blanchard teorier en illustration om hur ledarstilen är relaterad i utvecklingsnivåer i det 
situationsanpassade ledarskapet.  
 
(Bild 2)27 
Hög   

   
 
 
  
 
 
  
Relations- 
orientering 
    
 
 
 
 
 
 
 
Låg 
 Låg  Uppgiftsorientering Hög 
 
Bild 2 visar enligt Svedberg (2003 sida 308) linjen med de olika utvecklingsnivåerna. I ruta 1 är 
de flesta barn och ungdomar i ett inledningsskede positiva och vill lära sig. Coachen intar en 
instruerande roll med hög uppgiftsorientering och låg relationsorientering för att nå fram. 
Konkret talar coachen om vad som gäller, ger klara instruktioner, visar hur man ska gå till väga, 
formulerar uppgifter och bedömer resultat. I ruta 2 handlar det om att stötta och få barnen 
motiverade. Egenskaper som en god lyssnare, ge uppmuntran, hjälpsam med problem samt peka 
på alternativ är här värdefulla. I ruta 3 har kompetensen ökat hos barnen och ungdomarna samt 
har behovet av instruktioner och coachning minskat. Dock behöver gruppen stöd och coachen 
kan här delegera ansvar till gruppen och förstärka relationen genom att uppmärksamma goda 
initiativ. I ruta 4 har barnen och ungdomarna blivit näst intill självständiga och litar på sin egen 
förmåga. Gruppen har hög kompetens och ett högt engagemang där coachen håller en låg profil 
och visar tillit och är tillgänglig vid behov.  
 

                                                
26 Svedberg, L. Gruppsykologi. Om grupper organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. (2003) 
27 Svedberg, L. Gruppsykologi. Om grupper organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. (2003, sida 308) 
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Ledarstilen och förhållningssättet till barn och ungdomar handlar om att bli medveten om vilka 
normer, värderingar och åsikter som ska framhävas. Detta är en förutsättning för att bedriva bra 
barn och ungdomsverksamhet. Det är nödvändigt att se på idrotten som ett medel för att utveckla 
varje enskild person fysiskt, psykiskt, socialt och också moraliskt. Vikten av att omgivningen 
skapar en miljö där trygghet, samarbete, acceptans samt gott humör är då viktigt.28 Genom att 
som coach vara öppen och ärlig mot idrottarna kan man bygga upp en trygghet som medför att de 
känner sig accepterade. Varje idrottare måste känna sig accepterad oavsett personlighet och 
färdighetsnivå. Som coach är det viktigt att hela tiden vara uppmärksam på ditt eget beteende 
gentemot dem som du arbetar med. Viktigt blir då att hålla ett extra öga på de utövare som sällan 
lyckas. Men också på de som är duktiga samt se till att stötta alla utövare i verksamheten. 
 
    1.4.2 Toppning 
Genom mycket studier och forskning på barn och ungdomsidrott de senaste åren har nya 
infallsvinklar och uppfattningar skapats. Särskild uppmärksamhet har riktats mot elitidrottens 
inflytande på den aktivitet man erbjuder barn och ungdomar. Annerstedt tar upp hur barnidrotten 
delvis har blivit en kopia av vuxenidrotten med tidig satsning på att uppnå toppresultat.29 I 
Sverige blir det allt fler yngre elitutövare. Bra verksamhet där barns grundläggande fysiska och 
psykiska behov tillfredsställs kan ha en psykosocial hälsofrämjande och utvecklande effekt.30  
Samtidigt kan idrotten bidra till att unga människor håller sig borta från mer negativa sociala 
miljöer. Dessa positiva effekter kan dock undermineras genom att bl.a. prestationen och resultatet 
premieras av coacher. Prestationsfokuseringen med fler och fler tävlingar i allt yngre åldrar har 
medfört att tidig specialisering har blivit mer utbrett. Upplever idrottaren en stark 
prestationsfokusering med stora förväntningar och sammanhängande stressupplevelser där för lite 
upplevelser av framgång och för hård och ensidig träning bidrar detta till starka negativa känslor 
för idrottandet. Om rädslan för att göra fel och bristande uppmuntran samt favorisering av 
enskilda upplevs av idrottaren bidrar detta också starka till att frambringa negativa känslor inom 
idrottandet. Dessa negativa känslor bidrar till det stora avhoppet från idrotten i barn- och 
ungdomsåren.31    
 
För barn skall tävlingen utgöra en del i leken där målet är att de har roligt och lär sig idrotten.. 
Istället för utslagning och selektion förespråkas att alla barn och ungdomar ska få vara med och 
att de ska få en bred och allsidig rörelseerfarenhet.  
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
28 Annerstedt, Claes. Idrottens träningslära. Farsta: SISU idrottsböcker. (1997). 
29 Annerstedt, Claes. Idrottens träningslära. Farsta: SISU idrottsböcker. (1997). 
30 Annerstedt, Claes. Idrottens träningslära. Farsta: SISU idrottsböcker. (1997). 
31 Annerstedt, Claes. Idrottens träningslära. Farsta: SISU idrottsböcker. (1997). 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte och frågeställning utgår ifrån att det finns idrottsintresserade barn och ungdomar som 
inte ges lika förutsättningar eller anses vara tillräckligt bra och därför hamnar utanför laget eller 
till och med slutar idrotta. Detta skulle inte behöva ske utan alla barn och ungdomar skulle få 
möjlighet att delta på lika villkor inom idrotten. Undersökningen blir då att ta reda på vilka 
ledarstilar som används av coacherna samt i vilken omfattning coacherna använder toppning 
inom barn och ungdomsidrottsrörelsen i de 3 kommuner uppsatsen innefattar. 
 
Denna studie har som syfte att studera om olika ledarstilar påverkar om barnen får vara med eller 
ej och därmed påverkar utslagning samt i vilken omfattning coacherna använder toppning inom 
barn och ungdomsidrottsrörelsen. Syftet har mynnat ut i följande frågeställningar  
 

• Vilken ledarstil används av coachen? 
• I vilken omfattning används toppning i de 3 kommuner uppsatsen innefattar? 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenterar jag val av metod och motiverar varför denna metod valdes. Urval och 
genomförande beskrivs också liksom bearbetning och analys. Vidare i avsnittet skrivs några rader 
om etiska aspekter samt undersökningens validitet och reliabilitet. Sist finns ett stycke som 
handlar om undersökningens brister och svagheter samt några meningar om förförståelse.  
4 av respondenterna var kvinnor och 16 var män. Åldersspannet på respondenterna var mellan 
17-38 år. 2 av respondenterna har abetat mindre än 2 år som coacher. 12 har arbetat mellan 2 och 
5 år och 6 har varit coacher i mellan 5 och 10 år. 
 
  3.1 Val av metod 
Syftet med undersökningen var att ta reda hur vanlig toppning är bland föreningar i 
Sjuhäradsbygden och vilken ledarstil coacher använder. En kvantitativ undersökningsmetod med 
enkätfrågor valdes då den är mest lämplig utifrån mitt syftet.32 För att få svar på 
frågeställningarna valde jag att lämna ut enkäten till coacher inom idrotter som är anslutna till 
Riksidrottsförbundet. Samma enkät med huvudfrågeställningar till alla undersökta coacher. 
Följande idrotter är representerade; ishockey, handboll, fotboll, innebandy och tennis. 
 
  3.2 Urval och genomförande 
Undersökningen är gjord i tre kommuner. Alla respondenter vars idrotter är anslutna till 
Riksidrottsförbundet och hade således idrottsföreningar som utgångspunkt. Sammanlagt fyllde 20 
coacher i enkäten. 4 av respondenterna var kvinnor och 16 var män. Åldersspannet på 
respondenterna var mellan 17-38 år. 2 av respondenterna har abetat mindre än 2 år som coacher. 
12 har arbetat mellan 2 och 5 år och 6 har varit coacher i mellan 5 och 10 år. Alla coacher i de tre 
kommunerna kontaktades personligt där information om undersökningens redovisades och att 
svaren behandlas helt konfidentiellt, d v s att varken namnen på respondenterna eller namnen på 
föreningarna kommer att nämnas i arbetet. Därefter delades enkäten ut och de fylldes i samband 
med coachens träning. Samtliga tackade ja.  
 
I undersökningen har jag valt att använda mig av två urvalsgrupper. Grupperna gjordes utifrån 
Riksidrottsförbundet verksamhetsidé.33 De delar in idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med 
barnidrott avser de i allmänhet idrott upp till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser de 
idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Den ena urvalsgruppen bestod av 8 coacher som leder 
barn och den andra gruppen med 12 coacher som leder ungdomar.  
 
När syftet och frågeställningar var klara samt urvalsgrupperna blivit bestämd, började jag utforma 
enkätfrågorna.34 Kvale menar att valet av enkätfrågor är en process som kräver noggrannhet och 
planering, därför lades mycket tid på att formulera dessa.35 Eftersom toppning är lite 
kontroversiellt ville jag ha respondenternas personliga uppfattningar skulle komma fram utan att 
jag direkt ställer frågor om att toppa laget.  
 

                                                
32 Trost, J. Enkätboken  (2:a uppl). Lund: Studentlitteratur. (2001) 
33 Riksidrottsförbundet. Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Farsta: 
Riksidrottsförbundet. (1995). 
34 Bilaga 2 
35 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. (1997). 
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Kvale menar att en viss skevhet aldrig går att helt utesluta och att det gäller att vara medveten om 
detta.36 Tid och ro för respondenterna att noga fundera kan ge olika svar. Frågorna skulle 
stimulera till att få coachen att beskriva sitt beteende kring mitt syfte och frågeställningar. 
Enkätfrågorna formulerades på ett tydligt språk, korta och enkla och med följande fem givna 
svarsalternativ; alltid, ofta, då och då, sällan, aldrig.  
 
Provundersökning genomfördes med fyra coacher för att se om frågorna var relevanta mot syftet 
samt att ta reda på hur lång tid varje enkät ungefär skulle ta att fylla i. Jag ansåg att om resultatet 
av dessa enkäter blev bra skulle dessa kunna använda mig av dem i arbetet. Det var endast en av 
frågorna som togs bort, för övrigt ansåg jag att enkätfrågorna var relevanta för syftet med 
undersökningen och därför inkluderades dessa provenkäter i resultatet.  
 
Enkätfrågorna genomfördes på respondenternas tränings arenor och tiden som disponerades av 
coachen var ca 15  min/enkät.  
 
  3.3 Bearbetning och analys  
Efter varje ifylld enkät gick jag noga igenom svaren och kontrollerade alla frågor var ifyllda. När 
alla enkäter var ifyllda sammanställdes svaren på ett tomt enkätformulär och markerade varje 
svar med en färg. På så sätt gick det att urskilja ett mönster som respondenten gav. Utifrån 
frågorna analyserades varje enkätfråga.  
Enkätfrågorna var uppdelade så att fråga 1-7 handlade om auktoritärt ledarskap, fråga 8-14 
demokratiskt ledarskap, fråga 15-20 abdikerat ledarskap. Avslutande frågor 21-31 handlade om 
toppning. I resultat delen valde jag ut två frågor från varje gruppering och redovisade dessa i 
stapeldiagram. Totalt blev det 8 frågor som mer direkt var kopplade och mer intressanta utifrån 
mitt syfte och frågeställningar, därför valdes dessa åtta ut och redovisas i resultatavsnittet. Utifrån 
Riksidrottsförbundets definition med barn respektive ungdomsidrott37 är respondenterna indelade 
i två grupper, den ena gruppen innehåller coacher som tränar barn i åldern 8-12 år och i den andra 
gruppen coacher som tränar ungdomar i åldern 15-18 år. 
 
Analysen och tolkningen har skett i följande steg: 

• Sammanställning av enkätsvaren till två urvalsgrupper. 
• Analys och tolkning av de enskilda respondenternas svar. 
• För undersökningen intressanta frågor väljs ut och resultaten analyserades och 

redovisades utifrån 8 frågor. 
 
  3.4 Etiska aspekter 
Olika etiska konsekvenser och hänsynstaganden bör alltid göras i en forskningsstudie menar 
Kvale.38 Jag tog därför del av de fyra forskningsetiska principerna och anser mig ha behandlat 
materialet inom ramen för dessa. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, kravet 
på konfidentialitet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet innebär att de villkor som gäller för respondenternas deltagande har jag 
informerat om inledningsvis, t ex att deltagandet var frivilligt och att insamlade uppgifter endast 
                                                
36 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. (1997). 
37 Riksidrottsförbundets stadgar i lydelse efter RF-stämman. (2001) 
38 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. (1997). 
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kommer att användas i forskningssyfte. Innan enkäterna påbörjades informerades respondenterna 
om studiens syfte och att de respondenter som önskar kommer också att få ta del av resultatet då 
det är klart. 
 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna själva har bestämt över sin medverkan. 
Respondenterna fick inledningsvis information om syftet och innehållet och alla tackade ja till att 
medverka, ingen deltagare har önskat få avbryta sin medverkan. 
 
Konfidentialitetskravet har inneburit att alla deltagarna har givits största möjliga konfidentialitet. 
Respondenternas och föreningens namn har skyddats i arbetet. 
 
Nyttjandekravet har inneburit att alla insamlade uppgifter endast får användas i forskningssyfte 
av mig och inte får överlämnas, säljas eller lånas ut till någon annan forskare. 
  
Ur etisk synvinkel valdes respondenterna som inte har någon anknytning till mig tidigare. Jag 
ville inte ha några förutfattade meningar om coacherna eller föreningarna. 
 
  3.5 Validitet och reliabilitet 
Validiteten och reliabilitet är ett mått på hur bra en undersökning är gjord. Validiteten handlar om 
att forskaren undersöker det som studien avser och inget annat.39 Provenkäter har genomförts 
med fyra coacher. Provenkäterna gjordes för att i första hand ta reda på hur frågorna svarar mot 
syftet och frågeställningar. Dessa enkäter är också av allra största vikt för att säkerställa 
validiteten, d v s mäter frågorna det jag vill mäta och är frågorna lämpligt formulerade och lätta 
att förstå?  Jag ansåg att enkätfrågorna var formulerade på så sätt att respondenterna förstod 
innehållet i respektive fråga. Jag hade medvetet valt att hålla mig till ett enkelt språk som lätt 
skulle kunna uppfattas av respondenten, vilket det också gjordes.  
 
Reliabilitet, eller tillförlitlighet, handlar om i vilken utsträckning ens resultat kan upprepas. 
Frågan man ställer här är: Kommer undersökningen att ge samma resultat om den upprepas?   
Merriam menar att eftersom människans beteende inte är statiskt utan föränderligt så blir 
reliabiliteten problematisk.40 Trost anser att med reliabilitet menas att mätningen är stabil, t ex att 
alla frågar på samma sätt, situationen är likadan för alla osv.41 Även han menar därför att det blir 
egendomligt att tala om reliabilitet och anser att vi människor hela tiden befinner oss i olika 
processer och att vi då snarare kan förvänta oss skilda resultat vid olika tidpunkter. Reliabiliteten 
i denna undersökning är stor då jag tror att samma svar skulle ges om någon upprepar 
undersökningen. Det som också kan säkerställa reliabilitet är att jag är noggrann med att återge 
hur min studie genomfördes.  
 
  3.6 Förförståelse  
Det går inte att vara helt opartisk och utan förförståelse vid forskning, vilket anges av författare.42 
I min studie har jag försökt ta på forskarglasögonen och kritiskt granska problemområdet, så 
förutsättningslöst som möjligt. 
                                                
39 Kvale, S. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. (1997). 
40 Merriam, S. Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. (1994). 
41 Trost, J. Enkätboken (2:a uppl). Lund: Studentlitteratur. (2001)  
42 Lindholm, S. Forska och skriva � En liten vägledning. Lund: Academia Adacta AB. (1999) 
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4. Resultat 
 
I redovisningen används två urvalsgrupper, coach 8-12 år och 15-18 år. Med coach 8-12 mens en 
coach som leder en grupp i åldrarna 8 år upp till 12 år. Med coach 15-18 mens en coach som 
leder en grupp i åldrarna 15 år upp till 18 år. Alla de 20 coacherna från båda urvalsgrupperna har 
svarat på alla frågor. 
Svarsalternativen på de frågor som avser vad coachen anser delas in efter;  
1: Alltid 
2: Ofta (ca: 75 % av tiden) 
3: Då och då (50 % av tiden) 
4: Sällan (ca: 25 % av tiden) 
5: Aldrig 
 
  4.1 Vilken ledarstil används av coachen? Frågorna 2, 3, 8, 12, 16 och 20 i 

enkäten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram fråga 2 visar hur coacherna i urvalsgruppen 8-12 år respektive urvalsgruppen 15-18 år 
svarat på frågan där svarsalternativen redovisas under staplarna.  
 
Kommentar: 
Frågan berör auktoritärt ledarskap och likheterna i svaren mellan de båda urvalsgrupperna är stor. 
4 av coacherna har svarat att de alltid markerar att det är jag som bestämmer medan 10 coacher 
svarat ofta. Resterande 6 coacher har svarat att de då och då markerar att det är jag som 
bestämmer.  
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Fråga 2: Markerar för utövarna att det är jag som 
bestämmer 

Coach 8-12 år 
 Coach 15-18 år 

Alltid     Ofta    Då och   Sällan   Aldrig
                           då
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Diagram fråga 3 visar hur coacherna i urvalsgruppen 8-12 år respektive urvalsgruppen 15-18 år 
svarat på frågan där svarsalternativen redovisas under staplarna.  
 
Kommentar: Frågan berör auktoritärt ledarskap och likheterna i svaren mellan de båda 
urvalsgrupperna är stor. 8 av coacherna 8-12 år har svarat att det alltid tolererar misstag och 2 har 
svarat att det ofta tolererar misstag. I urvalsgruppen coach 15-18 år har 2 svarat att de alltid 
medan 8 svarat att de ofta tolererar misstag av utövarna under träning eller match. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram fråga 8 visar hur coacherna i urvalsgruppen 8-12 år respektive urvalsgruppen 15-18 år 
svarat på frågan där svarsalternativen redovisas under staplarna.  
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Fråga 3: Tolererar misstag av utövarna under träning eller 
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Fråga 8: Låter utövaren försöka på sitt sätt även om 
han/hon gör misstag  
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Kommentar: 
Frågan berör demokratiskt ledarskap där skillnader mellan urvalsgrupperna visas i svaren. 6 av 
coacherna i urvals grupp 8-12 år har svarat att de alltid låter utövarna försöka och medan 4 av 
coacherna i gruppen svarat då och då. I urvalsgrupp 15-18 år har 2 svarat att de alltid låter 
utövarna försöka och 2 svarat ofta. 4 av coacherna i urvalsgruppen har svarat då och då och 2 har 
svarat sällan.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram fråga 12 visar hur coacherna i urvalsgruppen 8-12 år respektive urvalsgruppen 15-18 år 
svarat på frågan där svarsalternativen redovisas under staplarna.  
 
Kommentar: 
Frågan berör demokratiskt ledarskap där skillnader mellan urvalsgrupperna syns i svaren. 8 av 
coacherna i urvalsgrupp 8-12 år har svarat att de alltid ser till att alla får delta på lika villkor och 
får lika mycket uppmärksamhet och 2 har svart ofta. I urvalsgrupp 15-18 år har 4 svarat att de 
alltid ser till att alla får delta, 4 har svarat ofta medan 2 svarat då och då.  
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Fråga 12: Ser till att alla får delta på lika villkor och får 
lika mycket uppmärksamhet  
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Diagram fråga 16 visar hur coacherna i urvalsgruppen 8-12 år respektive urvalsgruppen 15-18 år 
svarat på frågan där svarsalternativen redovisas under staplarna.  
 
Kommentar: 
Frågan berör abdikerat ledarskap och skillnaden i svaren visare sig i att 2 av coacherna i 
urvalsgrupp 8-12 upplever ofta låg arbetsmoral bland utövarna. Noterbart är att 16 av coacherna 
har svarat att de sällan eller aldrig upplever låg arbetsmoral.   
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram fråga 20 visar hur coacherna i urvalsgruppen 8-12 år respektive urvalsgruppen 15-18 år 
svarat på frågan där svarsalternativen redovisas under staplarna.  
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Fråga 16: Upplever låg arbetsmoral hos utövarna
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Fråga 20: Upplever konflikter i gruppen
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Kommentar: 
Frågan berör abdikerat ledarskap och svaren är relativt lika i de båda urvalsgrupperna. I 
urvalsgrupp 8-12 år har 2 coacher svarat att de aldrig upplever konflikter. Övriga i urvalsgruppen 
har svarat att de sällan eller då och då upplever konflikter. I urvalsgrupp 15-18 år har 8 av 
coacherna svarat sällan och 2 svarat att de då och då upplever konflikter i gruppen. 
 
 
  4.2 Vilken omfattning används toppning i de 3 kommuner uppsatsen innefattar? 

Fråga 21och 28 i enkäten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram fråga 21 visar hur coacherna i urvalsgruppen 8-12 år respektive urvalsgruppen 15-18 år 
svarat på frågan där svarsalternativen redovisas under staplarna.  
 
Kommentar: 
Frågan berör ledarskap som förespråkar toppning. 6 av coacherna i urvalsgrupp 8-12 år har svarat 
att de sällan ser till att de bästa utövarna deltar i match eller tävling. 2 coacher har svarat då och 
då medan 2 svarat alltid. I urvalsgrupp 15-18 år har 6 svarat att de ofta ser till att de bästa 
utövarna deltar i match eller tävling och 4 svarat alltid. 
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Fråga 21: Ser till att de bästa utövarna deltar i match eller 
tävling  
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Diagram fråga 28 visar hur coacherna i urvalsgruppen 8-12 år respektive urvalsgruppen 15-18 år 
svarat på frågan där svarsalternativen redovisas under staplarna.  
 
Kommentar: 
Frågan berör ledarskap som förespråkar toppning. Här kan man se stora skillnader både mellan de 
båda urvalsgrupperna men också inom. Coacherna inom urvalsgrupp 8-12 år har en spridning 
mellan svarsalternativen där 6 coacher svarat att de då och då ger mer tid åt en eller flera utövare 
att delta mer eller längre om det är jämt eller en viktig tävling eller match. 4 coacher har svarat att 
det aldrig ger mer tid. Coacherna inom urvalsgrupp 15-18 år har en större spridning. 4 coacher 
har svarat att den alltid ger mer tid, 4 ofta och 2 har svarat sällan. 
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Fråga 28: Ger mer tid åt en eller flera utövare delta mer 
eller längre om det är jämt eller en viktig tävling eller match 
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5. Diskussion och slutsats 
 
Syftet med denna studie var att ta reda på ledarstilen hos coacherna samt i vilken omfattning 
coacherna använder toppning inom barn- och ungdomsidrottsverksamheten. Jag tycker mig ha 
uppfyllt mitt huvudsyfte med undersökningen. 
 
4 av respondenterna var kvinnor och 16 var män. Åldersspannet på respondenterna var mellan 
17-38 år. 2 av respondenterna har arbetat mindre än 2 år som coacher. 12 har arbetat mellan 2 och 
5 år och 6 har varit coacher i mellan 5 och 10 år. I enkäten hade jag 32 frågor som var kopplade 
mot syfte och frågeställning. I provintervjuerna kändes dess bra och relevanta. Eftersom frågorna 
var grupperade efter olika ledarstilar och toppning valde jag att använda 2 svar från varje 
gruppering. I efterhand kanske det skulle varit intressant för läsaren att se alla svaren i 
stapeldiagram och själv avgöra vilka frågor som är intressanta. Dock skulle resultat delen blivit 
gigantisk samt för många sidor i uppsatsen. En metod hade varit att inte ha med mer än 8 frågor i 
enkätundersökning. Detta hade underlättat för respondenten då inte mycket tid gått åt och alla 
enkätfrågor skulle redovisats. 
 
Jag tycker att barn och ungdomar måste få en positiv bild och upplevelse av tiden inom barn och 
ungdomsverksamheten. Denna bild och känsla ligger till grund för forstsatt idrottande i livet och 
det är de vuxna som sätter ribban i dessa sammanhang. Därför är coachens beteende av stor 
betydelse samt upplägget på verksamheten. En positiv bild av idrottande kan förändras hos 
utövaren då coachen visar för stort intresse för att vinna. Det vill säga att den ledarstil coachen 
använder samt ev. tillämpning av toppning fäller avgörandet för hur barnen och ungdomarna 
upplever idrottandet. 
 
I studien framkommer att båda urvalsgrupperna tillämpar auktoritärt ledarskap i vissa situationer 
medan i andra situationer agerar de motsatts till auktoritärt ledarskap. I urvalsgrupp 15-18 år 
används oftare auktoritärt ledarskap. Den auktoritära ledaren lyfts ofta fram som sträng och elaka. 
Så behöver det inte vara. En auktoritär ledarstil kan jag använda mig av i mitt yrke som 
idrottslärare. Syftet är att styra gruppen och få tydlighet i organisationen så att lektionstiden 
används fullt ut och att utrymmet i salen kräver ordning. Ledarstilens karaktäristiska drag är 
toppstyrning, ordning, lydnad och fokus på form där egenskaper som likgiltighet och 
osjälvständighet eftersträvas. Det finns också en klar grupphierarki. Jag upplever att om coachen 
följer denna stil försvinner den glädjefulla leken.  
  
Enligt svaren i enkäten verkar det vara vanligare i urvalsgrupp 15-18 år att coachen inte låter 
utövaren försöka på sitt sätt även om han eller hon gör misstag. Intressant är att 6 av coacherna i 
urvalsgrupp 8-12 år alltid låter utövaren försöka på sitt sätt. Jag tycker att utövaren ska  känna att 
han eller hon kan och får pröva och tillåtas lyckas samt misslyckas bidar till att stärka 
självkänslan och därmed tilliten till den egna förmågan. Viktigt är då att coachen bidrar med sitt 
ledarskap att främja upplägg på träningar och matcher och få barn och ungdomar att tro på sina 
egna resurser och sitt eget värde. Jag upplever att ett tillåtande klimat bidrar till bättre 
självvärdering samt självförtroende och har därmed en positiv inverkan på den generella 
självuppfattningen. En positiv fysisk självuppfattning kan t.ex. kompensera för eventuella 
svagheter på andra områden och därmed ha en fördelaktig inverkan på hur man totalt sett ser på 
sig själv. Av svaren i resultatet kring fråga 12 avläser jag att coacherna i de båda urvalsgrupperna 
är likvärdiga vilket tyder på att de coacherna tillämpar ett demokratiskt ledarskap. På fråga 12  
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har alla coacher i urvalsgrupp 8-12 år har svarat alltid eller ofta medan 4 i urvalsgrupp 15-18 år 
svarat alltid och 4 ofta samt 2 då och då. Genom ett demokratiskt ledarskap agerar coachen 
utifrån delaktighet och ansvarstagande vilket också resultaten ifråga 8 och 12 visar.  Coachen vill 
lyssna på vad individen har att säga och väljer att förankra idéerna innan beslut fattas. I 
urvalsgrupp 8-12 år kan det vara så att coachen intar ett mer föräldralikt förhållningssätt till 
utövarna där kontaktsökande och nära samtal skapas. Detta leder till att coachen lyssnar mer och 
även vill förankra sin idé innan beslut fattas. Som coach för de äldre kan ett styrt och mer 
krävande agerande tillämpas för att nå ut med sitt budskap. Lika stor vikt av att lyssna och 
informera sig om vad utövarna tycker och känner tas inte.  
 
I de båda urvalsgrupperna svara respondenterna att de sällan eller aldrig upplever låg arbetsmoral 
hos utövarna, dock utmärker sig 2 av coacherna i urvalsgrupp 8-12 år genom att de ofta upplever 
låg arbetsmoral hos utövarna vilket kan tyda på ett abdikerat ledarskap. Det kan också vara så att 
utövaren inte själv valt att delta utan följer föräldrars eller kompisars vilja. 2 av coacherna i 
urvalsgrupp 15-18 år har svarat att de då och då upplever låg arbetsmoral vilket kan tyda på att de 
inte har eller får rätt motivation. Oavsett om utövaren inte vill delta eller saknar rätt motivation 
kan också coachen visa ett abdikerat ledarskap. 
  
Resultatet av min studie visar att ledarskapet används på olika sätt bland respondenterna. Studien 
visar att en coach kan vara auktoritär i en situation men demokratisk i en annan. Få av 
respondenterna använder sig av ett abdikerat ledarskap. Det är det situationsanpassat ledarskapet 
som används. Genom olika utvecklingsfaser leds gruppen där coachens handlingar sätts i fokus. 
Det man uppnår med denna ledarstil är ett konstruktivt möte mellan barn och ungdomar och deras 
coach. Jag tror att vissa av coacherna är medvetna om sitt beteende och sin ledarstil. De kan 
anpassa sin ledarstil utifrån vad de vill uppnå och på den situation de hamnar i. Detta 
förhållningssätt borde bli framgångsrikt eftersom vissa situationer kräver t.ex. ett auktoritärt 
agerande. Hade coachen tillämpat ett demokratiskt agerande hade resultatet kanske blivit 
svårbehandlat och utdraget.    
 
I studien framkommer att coacherna i urvalsgruppen 8-12 år använder sig av toppning. 2 av 
coacherna svarade att de alltid ser till att de bästa utövarna deltar i match eller tävling. I 
urvalsgrupp coacher 15-18 år var svaren mer tydliga. Där användes toppning mer flitigt. Av 
svaren utläser jag att toppning är vanligt förekommande och används i båda urvalsgruppen. I 
urvalsgrupp 15-18 år är det mer regel än undantag att den bäste får spela. Av svaren i resultatet 
kring fråga 28 avläser jag att flera av coacherna använder sig av toppning i urvalsgrupp 8-12 år. 4 
av coacherna inom urvalsgrupp 15-18 år har svarat att de alltid använder sig av toppning och 4 
svarat ofta. Av de totalt 20 undersökta coacherna har 4 svarat att de aldrig använder sig av 
toppning. Dessa 4 coacher är aktiva med barn och ungdomar i urvalsgrupp 8-12 år. Genom att 9 
av 10 coacher i urvalsgrupp 15-18 år använder toppning inom sin idrott visar det på en klar bild 
av hur coacherna ser till att de bästa utövarna deltar i match eller tävling samt att de ger mer tid 
att delta i matchen om det är jämt eller avgörande situationer. Resultatet av coachernas svar är att 
toppning används oftare inom urvalsgrupp 15-18 år men att toppning är vanligt förekommande 
inom de tidiga åren inom barn och ungdomsidrotten.   
 
Jag tycker att prestationsinriktningen inom idrotten inte bara är till för de vuxna utan denna typ 
av verksamhet, där vinna och framgång är i fokus, har sjunkit allt lägre ner i åldrarna. I 
inledningen tar jag upp Redelius som studerat ledarnas syn på idrott, barn och fostran och menar 
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att toppning bidrar till selektion och rangordning bland barnen, vilket leder till avhopp bland de 
aktiva.43 Detta strider mot idrottens idé om hur barn och ungdomsidrott skall bedrivas enligt 
riksidrottsförbundets stadgar. Istället för utslagning och selektion förespråkas att alla barn och 
ungdomar ska få vara med och att de ska få en bred och allsidig rörelseerfarenhet. Genom fokus 
på att vinna och därmed ge de bästa mer speltid blir effekten då att de sämre får stå tillbaka och 
uppleva idrottandet från bänken. Resultatet av det kan bli att utövaren slutar.  
 
Studien visar på att selektion och specialisering börjar i tidiga åldrar. I urvalsgrupp 8-12 år i 
studien svarar mer än hälften av coacherna att de väljer ut vissa barn att delta mer om det är lika 
eller en viktig match. Skulle en talang upptäckas sker inom vissa idrotter en tidig specialisering. 
Jag tror att specialiseringen är ett led i att få utövaren så bra som möjligt så tidigt som möjligt. 
Därmed går selektion och toppning hand i hand.  
 
I uppsatsen refererar jag flera gånger till Riksidrottsförbundets verksamhetsidé och förbundet är 
poängterar att alla utövare som coachen leder ska få möjlighet att delta och utvecklas utifrån egna 
förutsättningar. Min slutsats av den verksamhetsidén är att alla ska få delta. Den 
prestationsinriktade inställning till barn och ungdomsidrott där vikten att vinna är stor kan bottna 
i coachens egen önskan av att vinna. Coachens uppfattning och vilja påverkar och sprider sig till 
de aktiva. Jag tror att en del av coacherna är väl medvetna om att de stundtals lägger för stor vikt 
vid resultat och att de därmed pressar barnen och ungdomarna.  
 
Resultatet av min studie visar att 14 av 20 coacher alltså 70% använder toppning. Den 
demokratiska fostran sätts här ur spel. Tydliga toppningssituationer förekommer där coachen ser 
till att de bästa utövarna deltar i match eller tävling. Vanligt förekommande är också att coachen 
ger mer tid åt en eller flera utövare att delta mer eller längre om det är jämt eller en viktig tävling 
eller match förekommer. Det är oerhört viktigt att i föreningen arbeta med Riksidrottsförbundets 
verksamhetsidé för barn och ungdomsidrott och frågor med anknytning till ledarskap, ledarstil, 
målsättning och allas lika värde måste diskuteras på alla nivåer inom en förening.44 Styrelsen, 
tränare, föräldrar och aktiva behöver en klar struktur över hur deras förening förhåller sig till 
verksamhetsidén. Fler coacher skulle kunna använda sig av Svedbergs bearbetatde illustration 
utifrån ekonomerna Hersey och Blanchard teorier om hur ledarstilen är relaterad i 
utvecklingsnivåer i det situationsanpassade ledarskapet, där du som coach arbetar med gruppen 
genom olika faser och intar olika roller beroende på vilket resultat du vill ha och vad gruppen 
kräver.45 Själv använder jag mig av denna modell i mitt dagliga arbete och känner att den 
fungerar bra. En del i undervisningen bygger på att eleverna ska välja en aktivitet som tränar 
deras kondition, styrka eller rörlighet. Till en början instruerar jag eleverna i idrottens delar, 
uppvärmning, aktivitet och avsluta med stretching. Genom att ge feedback och uppmuntran 
stödjer jag dem i de olika delarna. När detta fungerar kan eleverna hjälpa varandra och utvecklas i 

                                                
43 Redelius, K. Ledarna och barnidrotten: Idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran.  
Stockholm: HLS förlag. Lärarhögskolan i Stockholm. (2002). 
 
44 Riksidrottsförbundet. Idrotten vill. Verksamhetsidé och riktlinjer för idrottsrörelsen in i 2000-talet. Farsta: 
Riksidrottsförbundet. (1995). 

 
45 Svedberg, L. Gruppsykologi. Om grupper organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. (2003 sida 297). 
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en delegerade fas. Efter ett visst antal lektioner är eleverna mer eller mindre självständiga och blir 
mer medvetna om sitt eget ansvar och lärande. 
 
Flera av de barn och ungdomar som sätts åt sidan p.g.a. toppning och känner sig sämre eller 
tappar suget möter idag på gymnasiet. Den glöd som ungdomarna hade då de var barn i 
grundskolan och idrottade på fritiden har slocknat genom att de upplevt toppning i sina 
idrottsföreningar. Det finns dock en ljuspunkt i det hela. Flera av de barn och ungdomar jag mötte 
i grundskolan i slutet av 90-talet och nu också gått ur gymnasiet har jag mött nyligen på Friskis & 
Svettis. De berättar regelbundet tränar gym, spinning eller gympa. På Friskis & Svettis känner de 
att träningen är på deras villkor. Här finns ingen coach som i innebandyklubb låter de som är 
bättre delta mer än andra eller ger mer uppmärksamhet till de som presterar bra. Bara för att de 
slutar att träna innebandy innebär det inte att de helt kommer ifrån motionerandet. Idag är det 
populärt att åka BMX, skateboard, inlines, paintball och dansa på fritidsgården. Dessa aktiviteter 
fyller en viktig funktion vid sidan av den organiserade föreningsaktiviteten. Den spontana 
idrotten lever. Här får kommunen en stor roll att t.ex. tillgodose möjligheter med lekplatser, 
parker, säkra områden att åka skateboard på eller ge fritidsgårdar lokaler att genomföra sina 
aktiviteter i.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Källförteckning 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Käll- och litteratursökning    
   
Frågeställningar:  

• Vilken ledarstil används av coachen? 
• I vilken omfattning används toppning i de 3 kommuner uppsatsen innefattar?  

 
 
VAD? 
 
Ämnesord Synonymer 
Toppning 
Barn och ungdomsidrott 
Coach 
Ledarskap 

 

 
VARFÖR? 
 
Jag har valt dessa ämnesord för att jag trodde att jag skulle få bra sökresultat på just dessa 
ord. Genom ovan använda sökord har jag hittat bar med information om ämnet.  

 
HUR? 
 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Borås 
Stadsbiblioteks 
katalog 
 
Internet 

Ledarskap 
Toppning 
Barn och ungdomsidrott 
 
Ledarskap +toppning +barn och 
ungdomsidrott 

14 
5 
5 
 
20 

 
KOMMENTARER:  
 
Det har inte varit svårt att hitta material och tidigare studier som behandlar samma ämne. 
Avgränsningen gjordes utifrån mitt syfte och frågeställning. Det har varit lättast att hitta 
material i bibliotekets katalog. 
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Bilaga 2. Enkätfrågor till tränaren/coachen  
Idrott:��������������������.�Ålder på de aktiva:�..�  

Varje mening beskriver ett särskilt beteende som en coach kan uppvisa. För varje mening finns det 
fem alternativ:  
 
 
1. 
Alltid 

 
2. 
Ofta (c:a 75% 
av tiden) 

 
3. 
Då och då (50% 
av tiden) 

 
4. 
Sällan (c:a 25% 
av tiden) 

 
5. 
Aldrig 

 
Var snäll och fyll i ditt beteende som coach/tränare med ett kryss. Besvara alla uppgifterna även 
om du är osäker på någon. Observera att du bedömer ditt eget beteende som coach/tränare. 
 
  

Jag anser att jag som coach: 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 Håller mig på min kant i förhållande till utövarna      

2 Markerar för utövarna att det är jag som bestämmer      

3 Tolererar misstag av utövarna      

4 Kompromissar       

5 Ägnar särskild uppmärksamhet åt att rätta utövarnas misstag      

6 Bestämmer själv vilka som får delta i match eller tävling      

7 Uttrycker mig på ett sätt som avskräcker från frågor      

8 Låter utövaren försöka på sitt sätt även om han/hon gör misstag      

9 Låter utövarna göra sina egna målsättningar      

10 Låter utövarna lära av varandra      

11 Frågar efter utövarnas åsikter när det gäller taktik inför matcher      

12 Ser till att alla får delta på lika villkor och får lika mycket  
uppmärksamhet 

     

13 Ger varje individ tid att tala, utvecklas och att mogna i sin egen takt      

14 Är noga med ansvarsfördelningen i guppen      

15 Lägger lite tid åt att formulera mål      

16 Upplever låg arbetsmoral hos utövarna      

17 Låter utövarna bestämma hur träningen ska bedrivas      

  
Jag anser att jag som coach: 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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18 Låter utövarna bestämma själva om vilken taktik som skall användas i 
en tävling/match 

     

19 Låter utövarna själva bestämma villkoren      

20 Upplever att det finns konflikter i gruppen      

21 Ser till att de bästa utövarna deltar i match eller tävling      

22 Får inspiration av elitidrotten till träningsupplägg eller tävlingstaktik 
som jag använder med ungdomarna 

     

23 Värderar utövarens/utövarnas resultat mest      

24 Vill vinna till varje pris      

25 Ger särskilda instruktioner om vad som ska göras i varje situation för 
att vinna 

     

26 Låter de bästa utövarna få mest uppmärksamhet      

27 Låter utövare flytta upp en åldersgrupp ifall han/hon är avsevärt 
mycket bättre än övriga 

     

28 Ger mer tid åt en eller flera utövare delta mer eller längre om det är 
jämt eller en viktig tävling eller match 

     

29 Grupperar utövarna i ett �lite bättre� lag och ett �lite sämre� lag      

30 Upplever att det finns ett föräldraengagemang där vinna är viktigast      

31 Upplever press från föräldrarna när det gäller att exempelvis sköta 
laget 

     

32 Upplever påtryckning från barnen när det gäller att sköta laget      

 
 

 

Övriga synpunkter: 
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Tack för din medverkan. 
 
 
 
 


