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Förord

Idrottsrörelsen disponerade under perioden 2013–2015 årligen 500 miljoner kronor 
till en utvecklingssatsning inom barn- och ungdomsidrott, kallad Idrottslyftet. Sats-
ningens har under perioden haft två mål; att öka idrottandet bland barn och unga, i 
åldrarna 7–25 år, och att förbättra kvalitén på den idrott de väljer att delta i. 

Utöver att Idrottslyftet skulle stimulera till verksamhetsutveckling beslutade Rik-
sidrottsförbundet (RF) att avsätta medel för att låta genomföra forskning för att 
ytterligare öka kunskapen inom barn- och ungdomsidrotten. RF och SISU Idrottsut-
bildarna identifierade tillsammans med specialidrottsförbund (SF) och distrikt följan-
de områden att närmare studera: Vad får barn och unga att vilja stanna kvar inom 
idrottsrörelsen? Vilka faktorer har betydelse för och driver på idrottens kostnader? 
Hur fungerar idrottsrörelsens mål- och regelstyrning samt hur är det ställt med ledar-
kompetens inom idrottsrörelsen? 

Föreliggande studie är ett av två forskningsprojekt inom området ”Idrottsrörelsens 
mål- och regelstyrning”. Rapporten är skriven av professor Karin Redelius med kolle-
gor vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Titeln är Gör idrotten som 
Idrotten vill? Barn- och ungdomsidrottens utformning i retorik och praktik och syftet 
är att studera på vilka olika sätt idrottens policydokument Idrotten vill implementeras 
från förbunds- till föreningsnivå. 

Studien visar att drygt hälften av föreningarna har utformat egna riktlinjer för barn- 
och ungdomsidrott men att tränarna i studien inte känner till policydokumentet 
Idrotten vill i någon större utsträckning. En majoritet menar dock att andemeningen 
i Idrotten vill till stor del är vägledande vid utformningen av idrott för unga. Det råder 
emellertid inte konsensus runt riktlinjerna. Framförallt råder det delade meningar 
om dem som handlar om att idrott för barn ska vara lekfull, att tävlingsresultat inte 
ska ges stort fokus och att barn ska få prova olika idrotter. En del av tränargruppen 
sympatiserar med innebörden i dessa riktlinjer. En annan del av tränarkåren har upp-
fattningar som inte självklart är i linje med riktlinjerna, de menar att tidiga satsningar 
och selektion är nödvändiga för att barn och unga ska utvecklas. Dessa tränare är 
företrädesvis anställda i så kallande akademier. Forskarna menar att idrotten behöver 
bli uppmärksam på vad den ökande professionaliseringen inom barn- och ungdom-
sidrotten leder till avseende tillämpningen av riktlinjerna i Idrotten vill. 

RF:s förhoppning är att studien ska utgöra underlag för diskussion i föreningar och 
förbund om hur svensk barn- och ungdomsidrott ska organiseras och utövas. Den 
är även ett viktigt inslag kopplat till idrottens övergripande mål för 2025 som bland 
annat innebär att Svensk Idrott ska bidra till ett livslångt idrottande där såväl barn och 
unga som vuxna och äldre väljer att idrotta i förening under hela livet.

Peter Mattsson Stefan Bergh
Verksamhetsområdeschef Idrott Generalsekreterare
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Sammanfattning

Den här studien handlar om idrottsrörelsens policydokument Idrotten vill och dess 
väg från visionär retorik, beslutad i styrelserum och på stämmor, till praktisk handling 
när idéerna ska realiseras av tränare i lokala föreningar. Riktlinjerna har i stort sett va-
rit desamma under de 20 år som gått sedan beslutet om Idrotten vill togs. Forskning 
visar dock att riktlinjerna inte alltid är normgivande, och att idrotten inte självklart 
gör som Idrotten vill. Kunskap saknas om i vilken utsträckning föreningsledare och 
tränare känner till idrottsrörelsens övergripande riktlinjer samt varför andemeningen 
i Idrotten vill inte är vägledande i alla sammanhang. 

Syftet med studien är att undersöka i vilken mån centralt formulerade idéer i Idrotten 
vill har fått genomslag på lokal nivå där barn- och ungdomsidrotten utformas och 
utövas. Ytterligare ett syfte är att studera tränares erfarenhet av hur riktlinjerna följs, 
samt att analysera vilka övergripande idéer som det verkar vara svårast att tillämpa. 
Följande frågor är centrala: I vilken utsträckning har idrottsföreningar egna riktlinjer 
för barn- och ungdomsidrott och vad utmärker dessa? Vad känner tränare till om de 
övergripande idéerna i Idrotten vill, och vad anser de om idéernas genomslag? Vilka 
idéer verkar svårast att tillämpa och hur legitimerar tränare sina ställningstaganden i 
relation till dessa idéer? Förhoppningen är att resultaten ska tillföra ny och värdefull 
kunskap om hur arbeta för att öka kännedomen om och tillämpningen av Idrotten 
vill kan ske. 

En utgångspunkt är att resultatet av riktlinjernas genomslag har att göra med vad 
tränare känner till om de övergripande idéerna, vilka faktiska möjligheter de har att 
praktisera och konkretisera riktlinjerna och av enskilda ledares uppfattningar om hur 
och varför barn ska idrotta. För att besvara frågorna har flera metoder använts och 
olika urval av ledare har skett enligt följande: en kartläggning av policydokument och 
tillhörande riktlinjer från 100 slumpvis utvalda föreningar i alpin skidåkning, fotboll, 
ishockey, konståkning och tennis, intervjuer med 15 tränare från både bredd- och 
elitinriktade föreningar i ovan nämnda idrotter samt enkätsvar från 466 tränare i ett 
40-tal idrotter från föreningar i 13 distriktsförbund. 

Resultaten visar att drygt hälften av föreningarna har utformat egna riktlinjer för 
barn- och ungdomsidrott. Riktlinjerna varierar dock stort i omfattning och vad de 
innebär är sällan konkretiserat. Även om ett fåtal tränare känner till Idrotten vill som 
dokument betraktat, verkar merparten vara bekanta med de övergripande idéerna. 
En majoritet av tränarna anser också att riktlinjerna mestadels är vägledande vid 
utformningen av idrott för unga, särskilt då de själva är ansvariga. Däremot sympati-
serar inte alla tränare med alla riktlinjer. Särskilt frågan som rör värdet av tidiga sats-
ningar och selektion kontra en mer lekfull inriktning med mindre fokus på tävlingsre-
sultat delar tränarkåren. Frågan engagerar och väcker känslor. Tränarna är eniga om 
att det gäller att hålla de ungas idrottsintresse vid liv – men hur det ska ske finns det 
skilda uppfattningar om. 
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Inledning 

År 1995 beslutade Riksidrottsförbundets (RF) stämma att anta det gemensamma mål- 
och visionsdokumentet Idrotten vill. I dokumentet beskrivs idrottsrörelsens verksam-
hetsidé och värdegrund och där ges också riktlinjer för hur barn- och ungdomsidrott 
ska utformas. Bortsett från några smärre revideringar har riktlinjerna varit desamma 
under de 20 år som passerat (RF, 1995; 2005; 2009). Ett förtydligande i form av An-
visningar för barn- och ungdomsidrott har nyligen tagits fram (RF, 2014), och ett bety-
delsefullt tillägg gjordes 2009 då det infogades att idrott för barn och ungdomar upp 
till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barnets 
rättigheter. Tillägget var en följd av regeringsbeslutet att statligt stöd enbart ska utgå 
till de föreningar som bedriver en idrottsverksamhet som är förenlig med barnkonven-
tionen (Regeringen, 2008). De befintliga riktlinjerna låg dock redan väl i linje med an-
demeningen i barnkonventionen, varför revideringen inte innebar någon större kurs-
ändring (Redelius, 2011). Idrottsrörelsens officiella hållning och regeringens önskemål 
om hur idrott för unga ska bedrivas stämmer alltså överens, åtminstone på policynivå. 

Att de centrala idéerna om hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas har funnits på 
pränt i ett par decennier borgar för att arbetet med att sprida budskapet har kunnat 
ske. Men idrottsledare kommer och går – även om Idrotten vill består – och frågan 
är om idéerna når ut från central till lokal nivå. Är Idrotten vill ett välkänt dokument? 
Och har riktlinjerna någon betydelse när ledare och tränare utformar idrott för unga? 
Finns det några riktlinjer som anses lättare eller svårare att anamma än andra? Vad 
karakteriserar de föreningsledare som tar utgångspunkt i riktlinjerna och vad karak-
teriserar de som eventuellt inte gör det? Dessa frågor har varit vägledande i denna 
studie som handlar om policydokumentet Idrotten vill och dess väg från visionär re-
torik, beslutad i styrelserum och på stämmor, till praktisk handling när idéerna ska 
realiseras av idrottsledare och tränare i den lokala föreningen. 

Idrotten vill – en normativ idé 
Vad är det som ledare och tränare ska realisera och som är i fokus för denna studie? 
I Idrotten vill uttrycks en normativ idé om hur barns och ungdomars idrottande borde 
utformas. I de specifika riktlinjerna sägs till och med hur idrott för unga ska bedrivas. 
Riktlinjerna består av tio punktsatser som avser barnidrott (idrott upp till och med 
12 år) och tio punktsatser som avser ungdomsidrott (upp till och med 201 år). I det 
senare fallet skiljs elit- respektive breddinriktad ungdomsidrott åt. Riktlinjerna för 
barnidrott lyder som följer: 

Idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s 
konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Idrott för barn 
ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förut-

1 På Riksidrottsförbundets stämma i maj 2015 beslutades om en ny åldersindelning (upp till 25 år) men 
beslutet har ännu inte resulterat i någon ny version av Idrotten vill. 
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sättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt. Idrott för 
barn ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt in-
tresse för den. Idrott för barn ska i första hand bedrivas i enkla former 
i närområdet. Även tävlingsverksamheten ska huvudsakligen ske lokalt 
och resultaten ska ges liten uppmärksamhet. Idrottsföreningarna ska 
erbjuda alla barn en kamratlig och trygg social miljö, där de kan utveck-
las och bli delaktiga i utformningen av verksamheten och därmed vänja 
sig vid att ta ansvar för sig själva och andra. Idrott för barn ska ledas av 
ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och so-
ciala utveckling. Barn ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn 
till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel (RF, 2009, s 22).

I allt väsentligt tar riktlinjerna utgångspunkt i att det är den unga individen och hans 
eller hennes behov, utveckling och lärande som ska stå i centrum. Att fokusera på 
rangordning och tävlingsresultat ska undvikas. FN:s konvention om barnets rättighe-
ter ska vara en utgångspunkt vilket är en betoning av att det är barnets bästa som ska 
vara normgivande för verksamheten, liksom att barn har rätt att göra sin röst hörd 
och vara delaktiga i beslut som rör dem. Dessutom ska de som är tränare för unga ha 
grundläggande kunskaper om barns utveckling. 

Den bredd- respektive elitinriktade ungdomsidrotten har samma utgångspunkt – den 
unga människans behov, önskemål och utvecklingsnivå ska vara vägledande för idrot-
tens utformning och övergången från barn- till ungdomsidrott ska ske successivt. De 
som vill ska ges möjlighet att satsa mot elitnivå och därmed får tävlingsmomentet 
med stigande ålder en allt större betydelse. För de som har andra mål med sitt idrot-
tande ska alternativa tävlingsformer erbjudas.

Att riktlinjerna har utformats på detta sätt är ingen slump. Dess tillkomst föregicks av 
en tilltagande oro över att idrott för unga inte alltid bedrevs i enlighet med den kun-
skap som finns om vad barn och ungdomar behöver och mår bra av. Forskarkåren var 
enig (se bland annat RF, 1982) och den är fortfarande enig om vikten av att idrott ut-
formas med barns och ungdomars bästa för ögonen. Den samlade kunskap som finns 
på området ger vid handen att det inte finns anledning att förändra den normativa 
idé som Idrotten vill bygger på. Sannolikt är det ett skäl till varför de befintliga riktlin-
jerna inte heller har ändrats genom åren; från centralt håll har de snarare förstärkts 
och tydliggjorts under senare tid (RF, 2014). 

Idrotten vill – från riktlinjer till anvisningar
Riktlinjerna i Idrotten vill ger utrymme för tolkningar. Föreningar och enskilda tränare 
måste själva konkretisera och tydliggöra vad det kan innebära att idrott för barn är 
allsidigt och lekfullt utformad och bygger på barns – och inte vuxnas – behov. Vilka 
skyldigheter har idrottens ledare och tränare att följa dessa riktlinjer?

Idrottsrörelsen är en självständig folkrörelse och även om Idrotten vill kan liknas vid 
en läroplan som den skolan lyder under, har den inte samma bindande funktion. 
Varje förening är självständig och föreningens medlemmar beslutar över dess verk-
samhet. I förordet till den första upplagan av Idrotten vill står det att programmet 
utgör idrottsrörelsens verksamhetsidé och värdegrund men där framgår också att det 
är ”på lokal nivå, i idrottens föreningsliv, som idrottsverksamheten får sin slutgiltiga 
form oavsett vad som beslutas på högre nivå” (RF, 1995, vår kursivering). RF:s stad-
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gar har ändrats något sedan dess. I dess portalparagraf, det vill säga i första kapitlets 
första paragraf, anges nu att: ”Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman 
beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden” (RF, 2013). I detta ligger 
att alla föreningar måste följa de riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som anges i 
stadgarna och som utgår från Idrotten vill. Därmed är riktlinjerna mer förpliktigande 
i dag än för 20 år sedan. Riktlinjerna har helt enkelt blivit anvisningar och sådana har 
nyligen också utarbetats och beslutats, vilket nämndes inledningsvis, i ett försök att 
tydliggöra verksamhetens intentioner (RF, 2014). I anvisningarna framgår att RF kom-
mer att agera om de får veta att det förekommer verksamhet ”som uppenbart strider 
mot anvisningarna”, liksom att lokalt aktivitetsstöd ”inte ska utgå till verksamhet som 
strider mot intentionerna i Idrotten vill”. Hur är det då på lokal nivå där värdegrunden 
ska realiseras i praktiken? Känner tränare till innehållet i Idrotten vill? Har arbetet 
med att sprida dokumentets idéer haft något genomslag?

Idrotten vill – välkänd eller okänd?
En tidigare studie visar att Idrotten vill är relativt okänd (Redelius, 2011). Drygt hälf-
ten av ledarna uppgav att de inte känner till skriften, en fjärdedel att de hört talas om 
den och tio procent svarade att de bläddrat i den. Ett fåtal, drygt fem procent, sa sig 
ha läst Idrotten vill. I samma studie ställdes även frågor om barnkonventionen. En 
stor majoritet svarade att de inte känner till att barn- och ungdomsverksamhet som 
erhåller stöd ska utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter, och få vet vad det 
skulle kunna innebära att ta utgångspunkt i barnkonventionen vid utformningen av 
idrott för unga. Studien var visserligen begränsad i sin omfattning (ca 160 ledare från 
ett 30-tal idrotter deltog) och kan liknas vid en pilotundersökning, men den ger ändå 
värdefull information om den (o)kunskap som ledare verkar ha om idrottsrörelsens 
övergripande och viktigaste policydokument. 

Att idrottens centrala dokument inte är särskilt bekant, behöver dock inte betyda att 
dess innehåll är obekant. När det gäller Idrotten vill, vilken alltså inkluderar barnkon-
ventionen, handlar det om att implementera en samling värderingar som ledare och 
tränare kan anamma, det vill säga att förmedla ett förhållningssätt och en specifik syn 
på barns och ungas idrottsutövande. Innehållet, i form av värderingar och synsätt, 
kan alltså ha fått genomslag även om ledare och tränare inte känner till dokumentet 
som sådant. Vet vi något om dess genomslagskraft? Vad är det för värderingar som 
präglar utformningen av ungas idrottande?

Idrottsrörelsen är komplex och mångfacetterad och frågorna har inte ett entydigt 
svar, men barns och ungas idrottande har varit föremål för många studier. Exempelvis 
gav RF för drygt tio år sedan en grupp forskare i uppdrag att utvärdera i vilken ut-
sträckning barn- och ungdomsidrotten bedrivs i enlighet med värderingarna och rikt-
linjerna. I utvärderingen, liksom i den omfattande forskningsgenomgång som gjordes 
i den statliga idrottsstödsutredningen ungefär samtidigt, framkom att riktlinjerna inte 
har särskilt stor genomslagskraft på föreningsnivå (Engström, Norberg & Åkesson, 
2007; Peterson, 2008). I den statliga utredningen (s 236) konstateras i stället:

Det råder en tydlig diskrepans mellan idrottsrörelsens vision om den 
goda barn- och ungdomsidrotten och forskarsamfundets bild av idrot-
tens praktik. Annorlunda uttryckt är det skillnad mellan vad ”idrotten 
vill” och vad den faktiskt gör.
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Retoriken i idédokumentet omsätts med andra ord inte alltid i praktisk handling. I 
utvärderingens slutsatser påpekas att idrottsrörelsens ledning på olika sätt och med 
stor ambition försökt sprida idéerna i Idrotten vill, och att budskapet nått fram till 
specialidrottsförbunden (SF). En majoritet av SF:en har till exempel egna policydo-
kument som är starkt influerade av innehållet i Idrotten vill. En viktig konklusion är 
dock att inflytandet minskar ju längre ut i rörelsen man kommer, liksom att idrottens 
utformning på lokal nivå många gånger sker utifrån andra synsätt än de som formu-
leras i det centrala idédokumentet. Utgångspunkten i Idrotten vill är att det är den 
unga individens behov, utveckling och lärande som ska stå i centrum, att fokus på 
rangordning och tävlingsresultat ska undvikas, och att alla som vill ska kunna delta. 
Mer systematisk inhämtad kunskap behövs om varför dessa utgångspunkter inte all-
tid får gehör. Vilka premisser utgår tränare från när de utformar idrott för unga – om 
de inte utgår från synsättet i Idrotten vill? 

Den debatt om barnidrottens utformning som pågått de senaste decennierna, och 
som regelbundet skapar tidningsrubriker, visar också att riktlinjerna i Idrotten vill inte 
alltid är normgivande. Hur idrott för unga ska utformas finns det olika och delvis 
motstridiga uppfattningar om. En skiljelinje verkar gå mellan de ledare och tränare 
som hävdar att det är nödvändigt och bra med selektering, tidig specialisering och 
att elitsatsa från unga år, och de som hävdar det motsatta. Krasst kan man säga att 
skiljelinjen går mellan de som främst fokuserar på att utveckla så goda framtida (elit)
idrottsutövare som möjligt – och de som betonar allas rätt att vara med och att få 
delta på liknande villkor. Att både utveckla så duktiga idrottare som möjligt, så kallad 
tävlingsfostran, och att se till att alla som vill föreningsidrotta kan vara med, så kallad 
föreningsfostran, ingår i tränares uppdrag (Peterson, 2008). Uppdragen kan kombi-
neras och behöver inte utesluta varandra. Vår utgångspunkt är emellertid att relatio-
nen mellan uppdragen kan vara konfliktfylld och inverka på hur idéerna i Idrotten vill 
uppfattas och tas emot. 
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Syfte och centrala frågor

Syftet med studien är att undersöka i vilken mån idéerna i Idrotten vill har fått genom-
slag och tränares erfarenhet av hur riktlinjerna följs, samt att analysera vilka övergri-
pande idéer det verkar svårast att få gehör för och varför. Följande frågor är centrala: 

nn I vilken utsträckning har idrottsföreningar egna riktlinjer för barn- och ungdom-
sidrott och vad utmärker dessa? 

nn Vad känner tränare till om innehållet i Idrotten vill, och vilken erfarenhet har de av 
riktlinjernas genomslag? 

nn Vilka idéer i Idrotten vill verkar svårast att tillämpa och hur legitimerar tränare sina 
ställningstaganden i relation till dessa idéer? 

Förhoppningen är att resultaten ska tillföra ny och värdefull kunskap om hur idrotts-
rörelsen kan arbeta för att riktlinjerna i Idrotten vill ska vara vägledande vid utform-
ningen av idrott för barn och ungdomar.
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Utgångspunkter, design och urval

Innan vi tar oss an de centrala frågeställningarna och påbörjar resultatredovisningen 
vill vi presentera några utgångspunkter för studien och berätta om hur den genom-
förts. För att kunna analysera och öka förståelsen av varför Idrotten vill inte självklart 
har en styrande effekt på alla föreningar eller ledare behövs ett teoretiskt ramverk, 
det vill säga en slags tankemodell som kan hjälpa till att förklara varför det kan vara 
svårt att implementera idéer i en stor organisation. 

Att överföra synsätt – en komplex uppgift
Inledningsvis nämnde vi att Idrotten vill kan liknas vid en läroplan, även om den inte 
har samma bindande funktion. Inom skolan har det bedrivits omfattande studier av 
implementeringen av läroplaner. Den forskningen visar att det sällan finns ett enkelt 
och linjärt förhållande mellan nationella mål, så som de uttrycks i läroplaner, och 
hur undervisningen bedrivs i landets skolor. Tvärtom, så händer det saker och ting 
på vägen (se t ex Linde, 2012). Att så är fallet är inte så konstigt. Målen initieras och 
beslutas på en nivå av regering och riksdag (den så kallade formuleringsarenan). Där-
efter ska målen tas emot och tolkas av rektorer och lärare (transformeringsarenan) 
för att slutligen konkretiseras och praktiseras i klassrummen (realiseringsarenan). Att 
det som formuleras centralt inte alltid är vad som realiseras lokalt kan bero på flera 
faktorer. De som befinner sig på transformeringsarenan kanske tolkar målen på olika 
sätt och skolor kan ha skilda förutsättningar och traditioner som gör det möjligt (eller 
omöjligt) att förverkliga de högt uppsatta målen. Inom skolforskningen kallas detta 
teoretiska perspektiv för läroplansteori. Att studera hur implementeringen av Idrot-
ten vill går till och dess genomslag har många beröringspunkter med läroplansteori, 
varför denna studie har inspirerats av nämnda perspektiv.

Flera har uppmärksammat att implementering av idrottsidéer och synsätt möter 
många hinder på vägen (se t ex Fahlén m flera, 2014 Skille, 2008). Inte minst är det 
en utmaning att idéerna i regel formuleras på en professionell nivå av anställda tjäns-
temän, och att de ska realiseras på en annan nivå av ideella ledare och tränare med 
skiftande bakgrund och förutsättningar. Att överföra övergripande idéer innebär att 
dessa ska praktiseras och ges konkreta uttryck i föreningen, och det är sällan givet 
hur det ska gå till. En utgångspunkt för studien är att ledare och tränare förvisso är 
ansvariga för hur idrotten utformas men också att deras möjligheter att agera är be-
roende av olika ramfaktorer eller strukturer som både kan begränsa och vidga deras 
handlingsutrymme. Idrottsledare är med ett sådant synsätt sociokulturellt situerade. 
Med detta menas, enkelt uttryckt, att de inte bara agerar ”efter eget huvud”, utan att 
deras handlande är betingat av den situation de befinner sig i. Idrottsledare formar 
verksamheten på ett sådant sätt som är möjligt med tanke på ekonomi, lokaler och 
andra resurser samt liknande påtagliga faktorer. Deras handlingar formas även av 
ramar av mer symbolisk art som har att göra med vilken erfarenhet och kunskap led-
are har och av vad de, medvetet och omedvetet, uppfattar att omgivningen kräver, 
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tillåter eller gör möjligt (Säljö, 2010). Vi tänker oss med andra ord att resultatet av 
implementeringen både har att göra med vilka faktiska möjligheter ledare har att 
praktisera idéerna och av enskilda ledares uppfattningar om hur och varför barn ska 
idrotta. Det senare kan formuleras som en fråga: Lägger ledare främst vikt vid att ut-
veckla så duktiga idrottare som möjligt (tävlingsfostran), eller betonar de framför allt 
allas rätt att vara med och att få delta på liknande villkor (föreningsfostran)? 

Metodik och urval
Att undersöka i vilken mån riktlinjer, som kan karakteriseras som synsätt eller för-
hållningssätt till ungas idrott, tillämpas är en vansklig uppgift. Att med säkerhet slå 
fast på vilket sätt, om något, Idrotten vill har fått genomslag låter sig knappast göras. 
Skälen till det är flera. Exempelvis kan det finnas olika orsaker till hur idrott för unga 
utformas och det går därmed inte att säkerställa exakt vilken roll idrottens centrala 
riktlinjer har haft för utfallet. Ett annat skäl är barn- och ungdomsidrottens storlek 
och dess varierande förutsättningar beroende på vilken idrott som avses, vilket gör 
det svårt att belysa alla de aspekter som kan förekomma. För att i möjligaste mån 
få fatt i så många nyanser som möjligt av idéernas spridning och tillämpning, har vi 
använt oss av olika metoder. Vi har därmed kunnat undersöka samma fråga på olika 
sätt (via textanalys, enkät och intervjuer) och vi har kunnat få svar från skilda grupper 
av föreningar eller tränare. Ett sådant förfaringssätt kan öka resultatens giltighet och 
också ge möjlighet till vidare analyser. Nedan redovisas mer i detalj vilken informa-
tion som samlats in och från vem. 

Textanalys – 100 föreningars policydokument
En fråga som behandlas i studien rör i vilken utsträckning föreningar har egna riktlin-
jer, och vad som kännetecknar dem. Är de inspirerade av Idrotten vill? För att studera 
dessa frågor har policydokument från 100 föreningar som bedriver barn- och ungdom-
sidrott samlats in. Insamlingen var stratifierad så till vida att vi valde ut fem idrotter 
som granskades närmare: fotboll (30 föreningar), ishockey (20), alpin skidåkning (20), 
konståkning (15) samt tennis (15). För att få ett slumpvist urval av policydokumenten 
användes hemsidan Svensk idrott där samtliga idrottsföreningar inom de idrotter som 
är anslutna till RF finns nedtecknade. Via sökfunktionen erhölls listor på idrottsfören-
ingar inom de utvalda idrotterna, och ett systematiskt urval gjordes av exempelvis var 
10:e, var 20:e eller var 100:e förening beroende på det totala antal föreningar inom 
idrotten. Genom angivna länkar navigerade vi oss vidare till föreningens hemsida och, 
i förekommande fall, utlagda policydokument för barn- och ungdomsidrott.2 

Enkätstudie – 466 tränare
Frågan som behandlar dels vad tränare känner till om de övergripande idéerna 
i Idrotten vill, dels vilket genomslag tränare anser att idéerna har i praktiken, har 
ställts i både enkäter och intervjuer. Enkätinsamlingen genomfördes från mars till 
och med oktober 2015 i samband med utbildningstillfällen arrangerade i 13 olika 
distrikt, företrädesvis Plattformen och en grundläggande och gränsöverskridande 

2 Noteras bör att det enbart är föreningar med en länk till sin hemsida som går att komma åt via www.
svenskidrott.se som ingår i studien. När datainsamlingen gjordes stötte vi på cirka 15 föreningar som 
antingen inte hade angivit någon länk, eller vars länk inte fungerade. 
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tränarutbildning (GTU 1).3 Representanter från distriktsförbunden var behjälpliga i 
att distribuera enkäten till kursdeltagarna, och i samtliga fall fylldes den i på plats 
under kurstillfället. Enkäten bestod av cirka 30 frågor, både med fasta svarsalternativ 
och med så kallade öppna svar där de deltagande ledarna och tränarna själva kunde 
skriva ner sina svar (se bilaga 1). 

Antal besvarade enkäter är 466, 195 besvarades av kvinnliga tränare och 269 av man-
liga tränare (i två fall har kön inte angivits). Tränarnas ålder varierar mellan 13 och 
66 år. En indelning visar att 51 deltagare är 15 år eller yngre, 188 deltagare är mellan 
16 och 20 år, 128 deltagare är mellan 21 och 40 år medan 96 deltagare är 41 år eller 
äldre. Tränarna och ledarna har verkat inom barn- och ungdomsidrotten från några 
månader till över 30 år. En närmare granskning av deras erfarenhet visar att 91 trä-
nare varit verksamma kortare tid än ett år, 109 tränare i ett år, 151 i två till fem år 
och 84 tränare i längre tid än fem år. Deltagarna kommer från 13 distriktsförbund och 
de föreningar de representerar har god spridning; de finns i glesbygd, mindre, med-
elstora och större städer liksom i storstäder som Göteborg, Malmö och Stockholm.4 
Totalt är de som besvarat enkäten tränare i 48 olika idrotter; 106 av de som svarade 
är tränare i en lagidrott och 341 i en individuell idrott (några har inte angivit idrott). 
Ungefär hälften är tränare för barn upp till och med tolv år, och den övriga halvan 
tränar ungdomar eller grupper med unga i olika åldrar.

Intervjuer – 15 tränare
För att kunna analysera vilka idéer i Idrotten vill som har svårast att få genomslag, har 
vi också genomfört intervjuer. Urvalet av ledare riktades så att både tränare för bred-
dinriktade lag och grupper och tränare för mer elitinriktade lag och grupper valdes 
ut. I det senare fallet har vi medvetet intervjuat tränare vars förening eller lag/grupp, 
åtminstone ytligt sett, inte bedriver en verksamhet som ligger i linje med idéerna i 
Idrotten vill. De kännetecknas av att vissa barn tidigt väljs ut till speciella grupper 
där de får särskilda resurser, till exempel i form av specialutbildade tränare och mer 
tränings- och match-/tävlingstid än andra barn. Sammantaget har 15 tränare inter-
vjuats, nio män och sex kvinnor, inklusive fem anställda personer (tre akademiföre-
ståndare och två chefstränare). De representerar alpin skidåkning, fotboll, ishockey, 
konståkning och tennis (samma idrotter som valdes ut för textanalysen av policyd-
okumenten), och är verksamma både i storstäder och i mindre orter. Intervjuerna 
skedde på plats, oftast i en av föreningens lokaler, och de tog mellan 45 och 90 mi-
nuter. I bifogad intervjuguide ges en överblick av vilka frågor som ställdes (bilaga 2).

Etiska överväganden
Studien har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principer som gäller för 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, vilket innebär att de tränare som 
besvarat enkäter eller intervjuats har informerats om studiens syfte och att det är fri-
villigt att delta (Vetenskapsrådet, 2011). Enkäten har besvarats anonymt och i övriga 
fall har vi varit noga med att enskilda ledares svar inte ska kunna härledas till vare sig 
person eller förening. 

3 Blekinge, Dalarna, Göteborg, Jämtland, Skåne, Småland, Stockholm, Värmland, Västerbotten, Väster-
götland, Västmanland, Ångermanland och Östergötland.
4 Glesbygd ≤ 10 000 invånare, mindre stad 11 000–60 000 invånare, medelstor stad 60 000–100 000 
invånare, större stad 101 000–200 000 invånare.
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Resultatredovisning 

Nu följer redovisningen av studiens resultat. Vi tar oss an de olika frågeställningarna 
i tur och ordning. Först redogör vi för i vilken utsträckning idrottsföreningar har egna 
policydokument och riktlinjer för barn- och ungdomsidrott samt vad som karakteri-
serar dessa. Därefter belyser vi vad tränare känner till om de övergripande idéerna i 
Idrotten vill, samt vilken erfarenhet de har av hur de tillämpas i praktiken. Slutligen 
redovisar vi vilka övergripande idéer som verkar svårast att få gehör för och hur trä-
nare legitimerar sina ställningstaganden i relation till dessa idéer.

Föreningars riktlinjer för barn- och ungdomsidrott
I det följande är kartläggningen av policydokument och riktlinjer i alpin skidåkning, 
fotboll, ishockey, konståkning och tennis i fokus. I samband med kartläggningen tog 
vi också del av respektive specialidrottsförbunds riktlinjer. Dessa ser olika ut till både 
form, innehåll och omfattning. Svenska Fotbollförbundet har samlat sina riktlinjer för 
barn- och ungdomsidrott i dokumentet Spela, lek och lär och Svenska Ishockeyförbun-
det har sina i dokumenten Ishockeyn vill och Ishockeyns ABC. I dessa tre dokument 
är såväl värdegrunden som riktlinjer och verksamhetsprinciper för träning och match 
beskrivna. Svenska Skidförbundets Skidor vill är mer allmänt hållen och här hänvisas 
läsaren till RF:s Idrotten vill för vidare information. Svenska Konståkningsförbundets 
nuvarande riktlinjer för barn- och ungdomsidrott, Konståkningen vill, publicerades på 
hemsidan i oktober 2015 (beslut om dessa togs i september 2014), varför de lokala 
policydokument vi har granskat knappast kan ha influerats av nämnda dokument. 
Svenska Tennisförbundet saknar riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten på 
hemsidan. Den skrivning som finns utlagd är dokumentet Play & Stay, vilket innehåll-
er tränings- och matchupplägg för olika ålderskategorier och nivåer.

Förekomsten av riktlinjer i föreningar
I vilken utsträckning har idrottsföreningar egna policydokument och riktlinjer för 
barn- och ungdomsidrott? Av de 100 föreningar vi granskat har 61 föreningar (61 
procent) någon form av riktlinjer för hur barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas 
som är offentliggjorda på hemsidan.5 Nedan anges hur förhållandet är i de fem valda 
idrotterna. 

Fotboll: Av 30 slumpvis utvalda föreningar har 17 (57 procent) riktlinjer. De som sak-
nar riktlinjer är mindre föreningar, både på landsbygden och i storstadsområden. 
Merparten (13) av de 17 föreningar som har riktlinjer har dessa i separata dokument 
som ofta är flera sidor långa och inspirerade av innehållet i Svenska Fotbollförbun-
dets Spela, lek och lär.

5 Det kan finnas ytterligare föreningar som har riktlinjer, men som inte lagt upp dessa på hemsidan.
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Ishockey: Av 20 slumpvis utvalda föreningar har 15 (75 procent) riktlinjer. De som 
saknar riktlinjer är mindre föreningar. Merparten (11) av de 15 föreningarna med 
riktlinjer har dessa i separata dokument och de har inte sällan hämtat inspiration från 
Svenska Ishockeyförbundets Ishockeyn vill och Ishockeyns ABC. 

Alpint: Av 20 slumpvis utvalda föreningar har 10 (50 procent) riktlinjer. I jämförelse 
med de inom fotboll och ishockey är riktlinjerna ofta kortfattade. Knappt hälften (4) 
av de 10 föreningar som har formulerade riktlinjer på hemsidan har samlat dessa i 
separata dokument. 

Konståkning: Av 15 slumpvis utvalda föreningar har 12 (80 procent) riktlinjer. Rikt-
linjerna är dock nästan alltid knapphändigt utformade (i jämförelse med de inom 
fotboll och ishockey) och de är ofta uttryckta i form av skyldigheter och regler. Få (3) 
av de föreningar som har riktlinjer har samlat dessa i separata dokument. 

Tennis: Av 15 slumpvis utvalda föreningar har 7 (47 procent) riktlinjer. Med få undan-
tag är dessa kortfattade. Några föreningar beskriver till exempel träningsupplägget 
för olika åldrar (enligt Svenska Tennisförbundets Play & Stay), men har inte formu-
lerat, eller åtminstone inte offentliggjort, några övergripande riktlinjer eller någon 
policy. Få (2) föreningar har riktlinjer i separata dokument. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att drygt hälften av de 100 granskade fören-
ingarna har riktlinjer som formulerats och offentliggjorts på hemsidan. I vissa fall 
är dessa dokument inspirerade av respektive SF:s riktlinjer, men de skiljer sig åt till 
omfattning, form och innehåll. På vilket sätt då?

Riktlinjernas omfattning och utformning
Variationen är stor när det gäller omfattningen och utformningen av de undersökta 
dokumenten. I en del fall handlar det om några raders beskrivning av föreningens 
värdegrund på hemsidan, och i andra fall om separata och detaljerade dokument på 
mer än 15 sidor som går att ladda ner. I genomgången av föreningarnas hemsidor har 
vi grovt identifierat tre varianter av hur riktlinjer vanligtvis utformas: 

1. Separata och ofta omfattande policydokument/riktlinjer enligt mallen a) över-
gripande värdegrund och vision b) beskrivningar av hur aktiva, tränare och för-
äldrar ska bete sig och c) tränings- och tävlingsupplägg för olika åldrar (ofta så 
kallad spelarutvecklingsplan). Majoriteten av policydokumenten inom fotboll och 
ishockey ser ut på detta sätt (och så ser också respektive SF:s riktlinjer ut). Inom 
konståkning, alpint och tennis är det ett fåtal föreningar som har den här typen 
av omfattande riktlinjer och policydokument. De präglas i stället av nedanstående 
alternativ.

2. Ett kortare stycke om värdegrund och vision direkt på hemsidan, ibland kombine-
rat med ”regler” för aktiva (speciellt framträdande inom konståkningen). Denna 
variant av riktlinjer återfinns också bland en del av de mindre fotbolls- och ishock-
eyklubbarna. 

3. I vissa idrotter, framför allt tennis, är det ett antal föreningar som inte har någon 
direkt policy eller värdegrund (möjligtvis en rad eller två). Däremot presenteras 
ett relativt detaljerat träningsupplägg för olika åldrar (spelarutvecklingsplan). 
Planerna verkar ofta hämtas från Svenska Tennisförbundets Stay & Play, där trä-
ningsupplägg finns tydligt beskrivet. 
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Idrotten vill – en inspiration? 
När det gäller formuleringarna i föreningarnas dokument verkar många vara inspi-
rerade av Idrotten vill och av sina respektive SF:s policydokument. Vid en jämförelse 
med svensk idrotts övergripande anvisningar, som Riksidrottsstyrelsen beslutat om, 
är det flera anvisningar som återkommer i föreningarnas dokument. Att barns och 
ungdomars lärande och långsiktiga utveckling ska stå i fokus framhålls ofta i fören-
ingarnas policy. Likaså betonas att det är centralt att alla ska få en positiv upplevelse 
av idrott och att idrott ska bedrivas så att barn och unga lär sig rent spel och att ta 
hänsyn till kamrater. Ord som glädje, utveckling, gemenskap, respekt och trygghet 
förekommer i princip i samtliga lokala dokument. Nästan lika framträdande är orden 
etik och moral, såsom i följande citat:

I vår förening är vi måna om att visa våra barn och ungdomar glädjen 
och nyttan av gemenskap, god kamratanda, etik, moral och ett hälso-
samt liv.

 (Konståkningsförening)

Att idrotten ska utformas så att så många som möjligt kan vara med så länge som 
möjligt är det bara ett fåtal som nämner explicit. Det är också oklart om det finns 
alternativ för dem som inte vill tävla, och i sådana fall hur de alternativen ser ut. Flera 
föreningar tar upp att de är emot toppning och utslagning, men det verkar vara mer 
regel än undantag med elit- och tävlingsgrupper inom konståkning, tennis och alpin 
skidåkning och med olika sorters nivåindelning och matchning inom ishockey och 
fotboll. En del skriver detta rakt ut, medan det i de flesta fall framkommer implicit: 

Alla som tränar får spela matcher. Vi har ofta flera lag i varje ålders-
grupp. Vi har en viss nivåindelning mellan lagen för att alla spelare ska 
kunna utvecklas optimalt.

 (Fotbollsförening, riktlinjer avseende 10–11-åringar)

I riktlinjerna framhålls ofta att det ska vara möjligt att utöva flera idrotter. Vi har dock 
inte funnit några mer konkreta förslag för hur det ska gå till. Konkretiseringar är för 
övrigt ovanliga och i stället förekommer abstrakta begrepp som inte ger någon direkt 
vägledning för ledare. Ett vanligt förekommande mantra är att föreningens verksam-
het ska bedrivas på barnens villkor, såsom i följande citat:

Barn och ungdomar ska ha roligt med sin idrott och de ska idrotta på 
sina egna villkor. 

 (Fotbollsförening)

Tävling är en del av leken inom barnishockeyn och sker alltid på bar-
nens villkor. 

 (Ishockeyförening)

Vad som menas med att idrott ska ske på barns villkor och inte minst vad det innebär 
i praktiken är sällan klarlagt. De skrivningar vi tagit del av andas att föreningarna vill 
att barnen ska vilja det verksamheten redan erbjuder och få nämner att planeringen 
görs i dialog med de aktiva. 

Att vara delaktig och göra sin röst hörd är en viktig rättighet som uttrycks i FN:s kon-
vention om barnets rättigheter, men den nämns i princip aldrig. Två av hundra fören-
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ingar använde den som referens. Få föreningar betonar också vikten av att barn och 
ungdomar ges möjlighet att vara med och påverka hur idrotten utformas. Riktlinjer 
som rör ungas delaktighet är med andra ord sparsamt förekommande i policydoku-
menten. Ibland är det också uppenbart att barn och ungdomar inte har inflytande 
eller är med och påverkar hur idrotten utformas. De får i stället finna sig i de krav 
som föreningen ställer och som måste följas om de ska få delta. Nedan följer några 
exempel på detta:

Gruppindelning sker med hänsyn till åkarnas ålder, kunskapsnivå och 
motivation. Eftersom detta förändras individuellt kan en åkare inte räk-
na med att alltid träna med samma kamrater eller med samma tränare. 
Alla åkare ska kunna träna för alla tränare! 

 (Konståkningsförening) 

Spelare förväntas ha så nära 100 % närvaro som möjligt på träning och 
vara tillgängliga till alla matcher under tävlingssäsong. För att uppnå 
dessa närvarokrav förväntas spelare och föräldrar göra sitt yttersta för 
att uppnå dessa.

 (Fotbollsförening, riktlinjer avseende 11-åringar uttagna till föreningens förstalag)

För att behålla sin plats i utvecklingsgruppen krävs följande: Delta i 
(namngiven) tennisskola, delta i och prioritera seriespel, delta i (ytter-
ligare namngiven) serie, delta i (namngiven) cup (från år 2 i utveck-
lingsgrupp), delta i minst 4 av de klubbsatsningar som rekommenderas 
(från år 3 i utvecklingsgrupp), delta i RM (från år 4 i utvecklingsgrupp, 
träna rekommenderat antal timmar enligt ålderstrappa, spontanspe-
la minst 10 % av gruppträningstiden under år 1 och 2). Spontanspela 
minst 20 % av gruppträningstiden år 3 och 4.

 (Tennisförening, riktlinjer för de unga som från 8–9 års ålder  

 spelar i föreningens utvecklingsgrupp) 

Ovanstående exempel visar att det i vissa fall ställs specifika krav som de deltagande 
barnen och ungdomarna måste leva upp till för att få vara med. 

Den centrala riktlinje som verkar lättast att konkretisera i de lokala policydokumen-
ten är den som handlar om rent spel och att ta hänsyn till sina kamrater. I många för-
eningar kopplas detta samman med etik och moral och konkretiseringen utmynnar 
inte sällan i ett antal regler eller påbud som barnen och ungdomarna ska följa, inte 
minst om de vill spela match och tävla. Reglerna handlar exempelvis om att de unga 
måste närvara på träningar, komma i tid, vara trevliga, använda ett vårdat språk, göra 
sitt bästa under träning och tävling/match, vara disciplinerade, respektera tränare 
och domare, vara en bra kompis och aldrig mobba, fuska, dricka alkohol eller ta dro-
ger. Särskilt i det sista av de ovan angivna citaten ges mycket detaljerade riktlinjer 
för vad som krävs för att få behålla sin plats i den så kallade utvecklingsgruppen. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det verkar vara något lättare att konkreti-
sera riktlinjerna när det handlar om skyldigheter i relation till tävlingsfostran än om 
rättigheter i relation till föreningsfostran. 
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Tränares kunskap om och erfarenhet av riktlinjer
I den resultatredovisning som nu följer ska vi belysa vad tränare känner till om de 
övergripande idéerna i Idrotten vill, samt vilken erfarenhet de har av hur de tilläm-
pas i praktiken. I en enkät som besvarades av 466 tränare från 48 olika idrotter, fick 
tränarna frågan om deras förening har egna riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. 
Drygt 60 procent uppgav att så är fallet (10 procent svarade nej, och övriga 30 pro-
cent svarade att de inte känner till om deras förening har riktlinjer).6 Av de som svara-
de ja på frågan, var så gott som samtliga överens om att riktlinjerna helt (32 procent) 
eller i stort sett (63 procent) följs. 

En viktig aspekt i Idrotten vill är att tränare ska ha grundläggande kunskaper om 
barns utveckling. Därför ställdes frågan om de föreningar som tränarna represente-
rar ställer några krav på att tränarna ska gå någon utbildning. Knappt hälften svarade 
att sådana utbildningskrav finns medan drygt en fjärdedel svarade nej på frågan (och 
övriga känner inte till om det finns några krav eller ej). Vid en närmare granskning 
visar det sig att de tränare som verkar inom lagidrotter i högre grad rapporterar att 
den egna föreningen har utbildningskrav jämfört med tränare i individuella idrotter.7 
En sådan skillnad finns även bland ledare från mindre respektive större orter. De som 
är tränare på glesbygden eller i en mindre stad rapporterar i lägre utsträckning (40 
procent) att den egna föreningen har några utbildningskrav jämfört med de tränare 
som verkar i Stockholm, Göteborg och Malmö (54 procent). 

Kännedom om Idrotten vill
Att Idrotten vill är ett relativt obekant dokument visade en pilotstudie för några år 
sedan. Frågan är om utfallet är detsamma i denna mer omfattande studie. I enkäten 
ställdes en specifik fråga rörande tränares kännedom om riktlinjerna i Idrotten vill. 
Svaren kunde anges på flera sätt och tränarnas svar redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 1. Tränares svar på frågan om de känner till svensk idrotts riktlinjer för barn och ung-
dom som står i idéprogrammet Idrotten vill. Procent (n=461).

Svar %

Nej 50

Ja, jag har hört talas om dem 27

Ja, jag har ögnat igenom dem 12

Ja, jag har läst igenom dem 11

Av de tränare som ingick i studien har få, ungefär en av tio, läst igenom riktlinjerna. 
Merparten har inte tagit del av dokumentet och hälften av ledarna har inte hört talas 
om att riktlinjerna finns. Svaren varierar emellertid mellan tränare beroende på hur 
länge de hållit på. Ju längre erfarenhet, desto större andel känner till riktlinjerna. 
Bland de som varit ledare i högst ett år är det 17 procent som läst eller ögnat igenom 
riktlinjerna, och bland de ledare som verkat längre tid än fem år anger hälften att de 

6 Värt att notera är att även i den nyligen beskrivna dokumentanalysen var det cirka 60 procent av 
föreningarna som hade riktlinjer, vilket stärker resultatens tillförlitlighet. 
7 I samtliga fall där jämförelser görs (t ex mellan tränare för lag- respektive individuella idrotter, mellan 
nya och mer erfarna tränare eller mellan tränare på mindre eller större orter) är de resultat som redovi-
sas signifikanta. Det innebär att den eventuella skillnad som föreligger mellan grupperna inte beror på 
slumpen. 
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tittat igenom eller läst riktlinjerna. Inga skillnader kunde iakttas när det gäller kön 
eller bostadsort. 

I intervjuerna ställdes också frågan om tränarna var bekanta med idrottsrörelsens 
övergripande riktlinjer. Få sa att de var särskilt insatta i några centrala dokument. Så 
här svarar några ledare när de får frågan om de känner till Idrotten vill:

Nej, alltså jag ljuger om jag säger det … efter att du ringde mig så titta-
de jag lite, men jag har inte läst något tidigare.

 (Ishockeytränare för 13-åriga pojkar)

Nej, det gör jag inte … Jag har inte läst dem, men skulle gärna vilja … 
men nej.

 (Fotbollstränare för 10-åriga flickor)

Ja, jag har ju läst lite sådana där riktlinjer under årens lopp … att det 
inte ska vara någon resultatredovisning och såna saker … att det inte 
ska vara den här resultathetsen.

 (Alpin skidtränare för ungdomsgrupp)

Nästa frågeområde handlar om vilken kännedom ledare har om att barn- och ung-
domsidrott som erhåller statligt stöd ska utgå från FN:s konvention om barnets rät-
tigheter. Något mer än 40 procent av tränarna svarade att de känner till att så är 
fallet. På frågan om tränarna vet vad det innebär att utgå från barnkonventionen, 
svarade merparten att de inte vet vad det kan betyda. Svarsmönstren följer frågan 
om Idrotten vill såtillvida att en högre andel tränare bland de med längre erfarenhet 
sa sig veta vad det innebär. Tränare som verkar i storstäderna Stockholm, Malmö och 
Göteborg svarade också i högre grad än tränare från andra orter att de känner till vad 
det betyder att utgå från barnkonventionen. 

Riktlinjerna och dess tillämpning
I intervjuerna med tränare ställdes också frågan om den egna föreningen har rikt-
linjer, vad dessa i så fall innehåller samt om det är tränarnas erfarenhet att dessa 
följs. Svaren varierar även här. En del tränare är klara över vilka riktlinjer som finns 
och hur de tillämpas medan andra visar en större osäkerhet gällande om föreningen 
har riktlinjer, vad de i så fall innehåller och om de används. De första citatexemplen 
som presenteras nedan hämtar vi från tre olika fotbollsledare som verkar i samma 
förening: en kvinnlig och en manlig tränare som båda tränar breddlag bestående av 
11- respektive 12-åriga flickor samt en man som är arvoderad för uppdraget att träna 
föreningens akademilag för 11-åriga pojkar. Frågan som ställdes var: ”Känner du till 
om din förening har några riktlinjer för hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas?”

Ehh, det tror jag säkert att de har … det är inte så att jag har läst de 
här riktlinjerna om ditt och datt … men det finns ett värderingsarbete 
och som spelare får man ta del av det. Så kanske inte riktlinjer men 
värderingar […] att de inte kommer sminkade till match, om de duschar 
efteråt, vad de fokuserar på under match.

 (Fotbollstränare för breddlag med 11-åriga flickor)
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Ovanstående tränare säger också senare i samtalet: ”Jag tror säkert att min förening 
har en massa dokument och material kring det vi sitter och pratar om nu, men de 
skulle kunna förmedla det till oss på ett bättre sätt”. Ledaren för akademilaget är inte 
heller säker på om hans förening har riktlinjer: 

Det har de säkert, men inte vad jag vet om. Och det känns ju inte bra 
att sitta här och säga det nu ... Men … vi är så pass justa människor så 
vi skulle inte gå emot barnkonventionen eller Idrotten vill eller så. För-
utom när det gäller selektering då … utan varje individ spelar exakt lika 
mycket match. Vi ser dem som barn, inte som små vuxna.

Du nämnde Idrotten vill, är det något du är bekant med?

Nej, jag är inte jätteinsatt. Jag har läst det vid enstaka tillfällen, men jag 
kommer inte ihåg jättemycket … jag vet inte jättebra.

Den tredje fotbollstränaren från samma förening refererar till ett föreningscertifikat 
som alla föreningar i hans distrikt som deltar i en stor cup ska följa men, som han 
säger, ”det känns som inte alla följer”:

Vad innebär det där föreningscertifikatet då, i korta ordalag?

Det finns fyra punkter, men det jag tycker är viktigt att tänka på är 
”spel-och-start garantin”… att alla får spela, att alla får spela minst en 
halvlek för att känna att de är en del av laget, att alla får spela från start 
någon gång, att man roterar så inte några alltid får börja på bänken för 
det blir en väldigt negativ spiral. Så det följer vi. 

Huruvida andra också följer dessa riktlinjer menar han varierar från lag till lag i hans 
förening och bland föreningar i distriktet. Eftersom det inte sker någon uppföljning, 
tror han att det beror på ”ledarnas mål och intresse”. Ovanstående exempel visar att 
även inom en och samma förening kan kännedomen och uppfattningen om riktlinjer 
variera mellan olika tränare.

Den tidigare citerade akademitränaren nämner att tidig selektering av barn, som sker 
i hans lag, är något som går emot Idrotten vill. Selektering, toppning, allas rätt att 
vara med och liknande frågor är återkommande i många tränares tal om vad riktlinjer 
innehåller, såsom i exemplet nedan: 

Jag var ju faktiskt på ett möte förra veckan med alla tränare från 00 till 
07 … och det finns ju … det finns ett ramverk där det står … ja men att 
det ska vara rättvist, det ska spelas lika, det ska inte vara någon topp-
ning eller något sådant … Det ska liksom vara lika för alla, oavsett hur 
mycket de har tränat ska de erbjudas lika många matcher.

 (Ishockeytränare för 11-åriga pojkar, breddlag)

En del tränare framhåller även annat innehåll. På frågan om föreningen har riktlinjer 
svarade en tränare för en alpin skidklubb: ”Absolut! Vi har dels riktlinjer för hur åka-
re, ledare och även föräldrar ska uppträda, dels för hur träningen ska bedrivas”. Han 
berättar också att riktlinjerna nyligen reviderats – efter att frågor ställs till ledare om 
hur de fungerar och om något borde förändras. 

Att det är viktigt med förebilder och vad respektive SF har för policy, visar intervjusvar 
från flera tränare. Fotbollstränare hänvisar då och då till dokument Spela, lek och lär 
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liksom nämnda föreningscertifikat. I nedanstående citat från en chefstränare för en 
större tennisklubb är det tydligt att klubbens arbete påverkas av hur centrala riktlin-
jer formuleras: 

Finns det nedskrivet vad ni kräver, som en del föreningar har på sina 
hemsidor?

Vi har absolut det … men det finns inte längre på hemsidan, eftersom 
vi ska försöka anpassa oss till RF:s riktlinjer … men vi väntar på att Ten-
nisförbundet ska tolka RF:s riktlinjer om hur man ska göra i tennis. Och 
de har inte gjort det än … och därför har vi tagit bort det från hemsidan 
… eventuellt blir det bara olika namnbyten för oss.

På en uppföljande fråga om vad namnbyten innebär, blev svaret att de namn på olika 
grupper som nu finns, ”sticker i ögonen på vissa”. Att inte få plats i tävlingsgruppen 
utan vara hänvisad till en annan spelgrupp, gillar inte spelarnas föräldrar, menar trä-
naren. De tror nämligen att det betyder att:

… då är du passé, då är du inte med. Och det har kanske blivit ännu 
mer sedan RF kommit med sitt då. Det har blivit föräldrastorm. Man 
har kanske sett på tv, det har ju varit mycket debatt om barns idrottan-
de. Frågan har lyfts. […] Vi tar ju hand om de barn som kanske brinner 
extra mycket för sin idrott. 

Av de tränare vi intervjuat är det ett fåtal som nämner att det sker ett systematiskt 
arbete med att implementera föreningens riktlinjer till ledarna i föreningen. I nedan-
stående relativt långa passage ges dock ett exempel på hur det kan ske:

Är din förenings riktlinjer ett levande dokument?

Om det används menar du? Ja, det gör det. Man får alltid det när man 
börjar … föräldrar får det, spelare får det … det är ju något som disku-
teras på ledarmöten, föräldramöten […] I alla såna situationer när man 
förklarar varför man gör på ett visst sätt … man lutar sig mot det. Och 
när vi ledare har våra diskussioner sinsemellan är det ju också något vi 
lutar oss mot. 

Hur många ledare är ni i föreningen?

Vi är ungefär hundra.

Vad går riktlinjerna ut på?

Alla ska få vara med och spela match. Vi väljer inte ut dom som är bäst 
eller har tränat mest … alla ska få vara med … man ska inte behöva spe-
la match om man inte vill. Riktlinjer till föräldrar finns också … att man 
inte får ge instruktioner när man står och tittar på, inte till exempel 
skrika ”Jobba hem, Lena!”. Man ska inte heller skrika ”Heja Lena!” utan 
i så fall får man skrika ”Heja (föreningens namn)!”. 

Att varje tränare får ta del av föreningens policy då de börjar, som ovanstående träna-
re beskriver, verkar vara ovanligt. Ingen annan av de tränare vi intervjuat beskriver att 
det är så det går till. Tränaren framhåller att riktlinjerna är levande och något som ger 
stöd – de lutar sig mot dessa när de ska förklara hur något går till eller i diskussioner 
med andra tränare. Att ha riktlinjer som är välkända och självklara att följa framstår 
som en trygghet. 
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I enkäten ombads ledarna ange vilken erfarenhet de har av att ett antal riktlinjer8 är 
vägledande för barn- och ungdomsidrottens utformning i a) deras eget lag respektive 
grupp, b) i deras förening och c) i deras idrott generellt sett. I nedanstående tabell 
visas tränarnas svar i fallande skala utifrån deras erfarenhet av vilka riktlinjer som i 
störst utsträckning är vägledande för utformningen av ungas idrott.

Tabell 2. Tränares erfarenhet av att följande sju påståenden är vägledande för idrottens 
utformning i deras lag/grupp, förening och i deras egen idrott. Procent (n=466).

Påstående Mitt	lag/grupp Min	IF Min	idrott

1.	Idrott	för	unga	bedrivs	så	att	de	unga	lär	sig	rent	spel	och	att	ta	hänsyn	till	kamrater

Instämmer helt 82 78 63

Instämmer i stort sett 17 20 31

Instämmer inte riktigt  1  2  6

Instämmer inte alls

2.	Idrott	för	unga	inriktas	på	att	alla	ska	få	en	positiv	upplevelse	av	idrott	

Instämmer helt 81 74 62

Instämmer i stort sett 18 24 33

Instämmer inte riktigt  1  2  4

Instämmer inte alls

3.	Idrott	för	unga	utformas	så	att	så	många	som	möjligt	kan	vara	med	så	länge	som	
möjligt	

Instämmer helt 77 68 62

Instämmer i stort sett 19 25  2

Instämmer inte riktigt  4  7 29

Instämmer inte alls  1  1

4.	Idrott	för	unga	har	fokus	på	lärande	och	långsiktig	utveckling

Instämmer helt 55 53 49

Instämmer i stort sett 41 41 42

Instämmer inte riktigt  4  6  9

Instämmer inte alls

5.	Idrott	organiseras	så	att	det	ges	möjlighet	för	unga	att	utöva	flera	idrotter	

Instämmer helt 54 48 35

Instämmer i stort sett 32 37 41

Instämmer inte riktigt  9 12 19

Instämmer inte alls  5  4  5

6.	Tävlingar	för	unga	är	utformade	så	att	de	motverkar	toppning	och	utslagning

Instämmer helt 51 46 31

Instämmer i stort sett 28 32 35

Instämmer inte riktigt 11 15 23

Instämmer inte alls 10  7 11

7.	Unga	är	delaktiga	i	beslut	som	rör	deras	idrottande

Instämmer helt 30 26 22

Instämmer i stort sett 50 51 51

Instämmer inte riktigt 16 20 23

Instämmer inte alls  4  3  3

8 Dessa är hämtade från Idrotten vill (RF, 2009) samt från förtydligande anvisningar av riktlinjerna 
(RF, 2014).
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Generellt sett instämmer en majoritet av tränarna helt eller i stort sett i att alla av 
ovanstående sju riktlinjer är vägledande när idrott för unga utformas. I samtliga fall är 
det dock en större andel som anser att riktlinjerna i högre grad är vägledande i deras 
eget lag eller grupp än i deras förening eller i deras idrott över lag. Deras erfarenhet 
är med andra ord att riktlinjerna har större betydelse när de själva utformar idrott än 
när andra gör det, särskilt i jämförelse med tränare från andra föreningar. De riktlin-
jer tränarna i minst utsträckning anser vara vägledande är de tre sista (nr 5–7). Att 
det ”ges möjlighet att utöva fler idrotter” anser var fjärde tränare inte stämmer när 
det gäller deras idrott generellt sett. Var tredje tränare instämmer heller inte riktigt 
eller inte alls i att deras idrott utformas så att ”toppning och utslagning motverkas”. 
Knappt var femte eller var fjärde tränare, beroende på om det handlar om deras egen 
grupp, föreningen eller den egna idrotten, instämmer inte i att ”unga är delaktiga i 
beslut som rör deras idrottande”.

Svaren är graderade i en fyrgradig skala utan mittpunkt. På så sätt måste tränarna ta 
ställning till om de helt eller i stort sett anser att riktlinjerna följs eller om de anser att 
de inte riktigt eller inte alls instämmer i att de följs. Om man slår samman de två förs-
ta alternativen tonar å ena sidan en positiv bild fram – merparten av tränarna som 
deltog i enkätstudien instämmer helt eller i stort sett i att riktlinjerna följs. Å andra 
sidan är det några riktlinjer som man kanske skulle kunna förvänta sig att nästan alla 
ledare – helst 100 procent – skulle instämma helt i att de är vägledande. En sådan 
riktlinje är ”Idrott för unga inriktas på att alla ska få en positiv upplevelse av idrott”. 
En annan är ”Idrott för unga har fokus på lärande och långsiktig utveckling”. 

Tränarna ombads också rangordna de tre viktigaste framtidsfrågorna inom svensk 
idrott. Drygt hälften av tränarna framhöll då att arbetet med att få fler ungdomar 
att fortsätta idrotta längre upp i åldrarna var viktigast liksom att tränarna blir bättre 
utbildade. Att idrotten blir mer inriktad på lärande och långsiktig utveckling framhöll 
cirka 40 procent av tränarna som en av de viktigaste framtida frågorna. I det avsnitt 
som nu följer ska vi fördjupa analysen av hur idrott för unga utformas i relation till 
riktlinjerna för att svara på frågan vilket genomslag idéerna i Idrotten vill verkar ha.

För och emot andemeningen i Idrotten vill
Att unga kan utöva fler idrotter samtidigt, att toppning och utslagning motverkas 
samt att unga är delaktiga, är de riktlinjer som av enkätsvaren att döma verkar svårast 
att få gehör för. I intervjuer med tränare framkommer att det finns olika uppfattning-
ar om värdet av toppning, tidiga satsningar och selektering. Som tidigare nämnts är 
det också frågor som ofta tas upp i föreningars egna policydokument. I en verksam-
het där tävlingsfostran är den dominerande principen är toppning och selektion både 
nödvändigt och okontroversiellt. Möjligheten till vinster ökar om de bästa deltar och 
om de som anses ha de bästa förutsättningarna specialtränas. Andemeningen i Idrot-
ten vill är emellertid att resultat och prestationer inte ska överordnas lekfullheten 
och allas möjlighet att delta i barn- och ungdomsidrott. I de intervjuer vi genomfört 
med tränare verkar det gå en skiljelinje mellan de som anser att selektering och topp-
ning bör ske och de som hävdar det motsatta, varför det finns anledning att fokuserar 
på den frågan för att studera hur tränare legitimerar sina ställningstaganden i rela-
tion till dessa idéer.
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Förekomsten av selektering och toppning
För att få en bild av hur vanligt förekommande toppning och selektion är ställdes 
följande fråga i enkäten: ”Förekommer det i din förening att de som anses bäst väljs 
ut till speciella lag eller träningsgrupper?” Frågan besvarades av närmare 440 ledare 
och av dessa svarade drygt var tredje tränare att selektering förekommer. En fråga 
som rör toppning ställdes också: ”Förekommer det i din förening att de som anses 
bäst får mer speltid eller en given plats eller position i laget som anses attraktiv?” 
Frågan besvarades av de som är tränare i en lagidrott och resultatet redovisas nedan. 

Tabell 3. Tränares svar på hur vanligt förekommande det är att de som anses bäst får mer 
speltid eller en given attraktiv plats i laget. Procent (n=99).

Svar %

Ja, det är vanligt 23

Ja, då och då 22

Ja, men sällan 22

Nej, aldrig 32

Svaren ger en tudelad bild. Knappt hälften respektive drygt hälften av tränarna sva-
rade antingen att toppning sker eller att det aldrig eller sällan förekommer. Ungefär 
var fjärde tränare svarade att det är vanligt att spelare som anses bäst får spela mer 
eller får en given plats som anses attraktiv. Om detta och liknande favoriseringar av 
spelare är bra eller inte, har de tränare vi intervjuat olika uppfattningar om. I nedan-
stående och sista resultatdel redovisar vi tränares ställningstagande och argument 
för och emot att vissa barn och ungdomar favoriseras.

För och emot selektering 
Som tidigare beskrivits har vi både intervjuat tränare för mer elitinriktade och mer 
breddinriktade föreningar eller lag. Respektive tränarkategori värnar särskilt om den 
utformning som finns just i deras förening. Bland de vi intervjuat är det en spridning 
mellan fotbollsklubbar som har ett utpräglat akademisystem med selekterade lag 
från 7 års ålder (gäller pojkar) till lag där alla spelar lika mycket oavsett färdighetsnivå 
eller träningsmängd. Bland tränare från individuella idrotter finns också en spridning 
mellan föreningar där barnets nivå, som bedöms av tränare eller klubbchef, är av-
görande för i vilken grupp barnet placeras och föreningar där barnen själva, tillsam-
mans med föräldrar, väljer den grupp som passar bäst efter ambitionsnivå avseende 
träning och tävling. 

Den övergripande idé som det verkar svårast att nå konsensus kring är den som gör 
gällande att idrott för unga bör vara lekfull och ta hänsyn till variationer i utvecklings-
takt utan att prestation och resultat betonas för mycket. I stället finns tränare som 
förordar en tidig satsning där selektion och hög tränings- och tävlingsintensitet är 
typiska ingredienser. I intervjuerna förekommer en mängd argument emot och en 
mängd argument för tidiga satsningar. I vissa fall är målet i princip detsamma – det 
gäller att hålla de ungas idrottsintresse vid liv – men hur det ska ske finns det delade 
meningar om. I det följande citeras ett urval av tränarröster från alpin skidåkning, 
fotboll, ishockey, konståkning och tennis som argumenterar för eller emot att unga 
sorteras till speciella lag eller grupper. Nedanstående korta intervjuutdrag speglar 
hur det kan låta bland dem som är negativt inställda till tidiga satsningar och urval: 
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Argument emot: ”viktigt att prova på så mycket som möjligt”, ”vad är 
det som säger att du vet vad du vill göra när du är 12?”, ”de ska hinna 
med skolan också och orka göra annat än idrott”, ”det går definitivt att 
börja senare och ändå bli bra”, ”om så många som möjligt är med så 
länge som möjligt blir det roligare för alla”, ”ändå upp till 17 år, skulle 
jag säga, ska du hålla intresset vid liv: du ska trivas, du ska vilja komma 
till träningen, du ska inte ha prestationsångest, du ska inte behöva le-
verera”, ”av de här 20 spelarna kanske du tappar tio direkt om du sat-
sar för tidigt – för de var inte redo då”, ”om allt handlar om att vinna, då 
kommer du att tröttna på att vinna till slut – vi jobbar med gemenskap, 
glädje, kärlek till idrotten”, ”för mig är det helt ofattbart att plocka ut 
ungar när de är 7–8 år – det är inte så det funkar – jag menar hur 
många proffs fostrar Stockholm”, ”det kommer inte gå bättre för att du 
skriker på de här ungarna nu, och ändå gör man det”. 

Ovanstående tränares ställningstaganden emot tidiga satsningar bygger på att 1) de 
tror inte att satsningarna behövs för att bli bra, 2) det är inte rätt metod för att få 
unga att vilja fortsätta, 3) idrott innebär så mycket mer än att prestera och leverera 
resultat, samt 4) idrott kan eller bör inte vara det enda en ung människa ska ha tid 
med under uppväxten. Nedan följer i stället några röster och argument för tidiga 
satsningar och urval:

Argument för: ”de som har det, de har det – andra kan träna hur myck-
et som helst, men det hjälper inte”, ”är de inte intresserad av att tävla, 
så kan ju inte klubben ge dem mer och mer träning”, ”för mig handlar 
det om att välja, och nu har vi valt att göra en akademisatsning och då 
måste man ju välja några”, ”en del barn är mer intresserade än andra”, 
”vi sätter in mer träning för dem som verkligen brinner”, ”jag tycker att 
det blivit för mycket fokus på att alla ska vara med. Man får inte bränna 
någons låga bara för att Pelle och Kalle också vill vara med och spela! 
Då kan vi ju inte få fram de här riktigt duktiga!”, ”det är svårt att börja 
med tennis när man är 10–11”, ”det finns en grupp som inte kan bli fot-
bollsspelare. Punkt. Och så finns det en grupp som kan bli det”, ”vissa 
spelare har mer motivation och en vilja att utvecklas och tycker fotboll 
är lite extra roligt”, ”vi vill skapa duktiga spelare i en god miljö”, ”målet 
är att få upp spelare till A-laget”.

Ovanstående tränares ställningstaganden för tidiga satsningar bygger på att 1) de 
anser att det är möjligt att bedöma vilka som kan bli bra och vilka som inte har po-
tential, 2) det är nödvändigt att träna intensivt tidigt för senare framgång, samt 3) 
vissa barn är mer motiverade än andra och att det då är rätt att ge de barnen extra 
tid och resurser. 

Att som ovan presentera korta utdrag innebär en viss risk. Tränarna kanske framstår 
som mer onyanserade än vad de är. Avsikten är emellertid att visa att meningarna om 
värdet av tidiga urval går isär. Många av tränarna är också starkt berörda av frågan 
och den väcker känslor. De som är negativt inställda till tidiga satsningar uttrycker 
ofta det i direkta termer: ”den här gallringen, att satsningen ska göras så tidigt, det 
gillar jag inte alls”. De som är positivt inställda tycker inte att de gör fel och undrar vad 
problemet är: ”alla får ju vara med, kanske inte i det lag jag tränar, men det finns ju 
andra lag”. Inte sällan går tränare också i polemik och talar i termer av ”vi och dom”. 
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De tränare som är emot kan till exempel säga: ”vi som ser till helheten och värnar 
om alla” till skillnad från ”dom som är resultatfixerade, kortsiktiga och hetsar”. En 
sådan polemik visas i intervjucitaten nedan från två tränare från samma förening. 
Den första tränar pojkar i ett breddlag och han är negativt inställd till föreningens 
akademiverksamhet: 

Jag skulle inte säga till akademichefen, ”vi har fyra spelare här, kom och 
titta på dom”, för om spelarna kommer med där, då är jag rädd att de 
förlorar intresset för idrotten. Jag tror inte alls på den där modellen, 
utan min målsättning är att de här killarna ska spela tillsammans så 
länge det bara går. 

Om målet är att få fram några få som är väldigt bra, så ska man kanske selektera, 
säger han vidare, men han tycker inte att det är målet. I stället har han svårt att ”få 
ihop selekteringen med de politiska mål som faktiskt betalar alltihop”. ”Det är väldigt 
märkligt”, fortsätter han, ”det är skattepengar, så jag får inte ihop det”.

Akademichefen, som nämns i citatet ovan och som vi också intervjuat, är väl medve-
ten om den kritik som ibland riktas mot tidiga elitsatsningar. Han har dock ingen för-
ståelse för kritiken utan tycker att den är orättvis och att argumenten emot inte håller. 
Han är också en av få av de vi talat med som säger att han känner till svensk idrotts 
övergripande riktlinjer. När han får frågan vad han tänker om riktlinjerna säger han: 

Jag har läst igenom de flesta av RF:s och Rädda Barnens riktlinjer. Och 
när jag har läst dom så upplever jag ju inte att vi bryter mot några av 
de här reglerna. Glädje, respekt, alla är välkomna i våra klubbar och så. 
Däremot kan de ju inte välja vilken grupp de ska spela i ... det talar ju 
vi om … det kan dom inte bestämma … Men vi tycker inte att vi bryter 
mot någon regel. Men det slänger ju folk ur sig att vi gör. Fast vi fattar 
inte riktigt vilken av punkterna det skulle vara.

Hans utgångspunkt är att de inte bryter mot någon regel. De väljer ut pojkar i 7–8-års-
åldern eftersom han anser att det går att bedöma vilka som har potential – och vilka 
som inte har det – även om han också uttrycker att ”ingen kan förutse vem som blir 
elitspelare eftersom det kan hända mycket på vägen”. Han betonar dock att träning-
en måste börja från tidig ålder, och den måste göras rätt – ”om vi släpper träningen 
till alla Sveriges föräldrar, då har vi ingen aning om hur det blir”. 

Andra tränare, både i fotboll och i andra idrotter, som till exempel i alpin skidåkning, 
är oroade över att träningen sker för intensivt för tidigt: ”vi kör för hårt med dom, så 
dom droppar av, de orkar helt enkelt inte”. Nämnda skidtränare upplever en stress 
över att barnen måste uppnå en viss nivå innan de fyllt 15 – annars är det, som han 
uttrycker det, ”kört”.

Den typ av tidiga satsningar som ovanstående akademichef talar sig varm för, och 
som andra ställer sig frågande inför, tillhör en del av barnidrotten som blivit alltmer 
professionaliserad under senare år. Värt att notera är också att det i en och samma 
förening kan finnas ledare med helt olika och motstridiga filosofier, och båda häv-
dar att de följer riktlinjerna. Om så vore fallet, är riktlinjerna alltför otydliga och inte 
mycket att hålla i handen för ledare som behöver stöd och vägledning. I den sam-
manfattande diskussion som nu följer, finns det anledning att återkomma både till 
professionaliseringens möjliga konsekvenser och till hur riktlinjerna är formulerade.



27

Gör idrotten som Idrotten vill?

Sammanfattande diskussion

Syftet med studien var att undersöka i vilken mån centralt formulerade idéer i Idrot-
ten vill har fått genomslag på lokal nivå där barn- och ungdomsidrotten utformas 
och utövas. Ytterligare ett syfte var att studera tränares erfarenhet av hur riktlinjerna 
följs, samt att analysera vilka övergripande idéer som det verkar vara svårast att till-
lämpa vid utformningen av idrott för unga. Nu följer en sammanfattande diskussion 
om de viktigaste resultaten, där vi hämtar inspiration från ett läroplansteoretiskt per-
spektiv för att öka förståelsen för varför idrotten inte självklart gör som Idrotten vill.

Den övergripande frågan kretsar kring i vilken mån Idrotten vill har fått genomslag, 
det vill säga om de riktlinjer som formulerats på central nivå har transformerats 
via till exempel specialidrottsförbund och realiserats på lokal nivå. Spridningen och 
variationen är stor, från föreningar som har detaljerade och genomarbetade doku-
ment för nedladdning, till föreningar vars värdegrund eller riktlinjer beskrivs på ett 
par rader i en ruta på hemsidan. Av de fem idrotter vi granskat har fotbolls- och 
ishockeyföreningar generellt sett mer utvecklade riktlinjer än föreningar inom alpin 
skidåkning, konståkning och tennis. I de senare idrotterna handlar riktlinjerna många 
gånger om träningsupplägg för olika åldrar. Variationen mellan de olika idrotterna 
speglar respektive SF:s riktlinjer, vilket visar att det har betydelse för transformering-
en att specialidrottsförbunden formulerar och också kommunicerar riktlinjer till sina 
föreningar. Det som formuleras på central nivå måste med andra ord spridas – trans-
formeras – via alla de kanaler som finns inom idrottens organisation. Att SF tydligt 
framhåller vilka riktlinjer som gäller är inte bara en hjälp till föreningar, utan också en 
signal om att det är viktigt att formulera anvisningar. 

Ett antal föreningars riktlinjer är inspirerade av formuleringar i Idrotten vill, och ord 
som glädje, trygghet, respekt och gemenskap är vanligt förekommande. Barns och 
ungdomars rätt till delaktighet betonas däremot sällan i de lokala policydokumenten. 
Föreningar tar heller inte utgångspunkt i barnkonventionen, förutom i några enstaka 
fall. 

Få tränare är bekanta med Idrotten vill – som dokument betraktat – men resultaten 
visar att de övergripande idéerna i Idrotten vill verkar ha fått genomslag: en majoritet 
av föreningarna har formulerat egna riktlinjer, även om många inte är så utveckla-
de eller konkreta, och merparten av tränarna säger sig utgå från riktlinjerna när de 
utformar idrott för unga. Tanken att barns idrott främst ska vara lekfull, att den ska 
utformas så att barn kan prova olika idrotter och att den ske utan att tävlingsresultat 
ges för stort fokus, måste mot bakgrund av studiens resultat betraktas som de idéer 
som är mest kontroversiella och svårast att få gehör för och tillämpa. Att alternativa 
tävlingsformer erbjuds ungdomar som inte har elitambitioner är heller inget som 
verkar ske i någon större utsträckning. 

Vilka slutsatser kan vi dra av studiens resultat? En generell slutsats är att andeme-
ningen i riktlinjerna har transformerats och är känd bland tränarna. Ett viktigt re-
sultat är också att det tydligt framgår att alla inte håller med om andemeningen. 
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Transformering av övergripande idéer från central till lokal nivå utmynnar därmed i 
att realiseringen blir en annan än den tänkta. Genom att tränare befinner sig i olika 
slags miljöer, till exempel i föreningar som främst är bredd- eller elitinriktade, har 
resultatet av implementeringen både att göra med vilka faktiska möjligheter ledare 
har att praktisera idéerna och av enskilda ledares uppfattningar om på vilket sätt och 
varför barn ska idrotta. Det senare kan sägas handla om att en del tränare främst läg-
ger vikt vid, och ibland till och med är anställda för, att utveckla så duktiga idrottare 
som möjligt (tävlingsfostran) medan andra framför allt betonar allas rätt att vara med 
och att få delta på liknande villkor (föreningsfostran). I det pedagogiska uppdrag som 
ledare har måste de balansera mellan att tillgodose samhällets mål och idrottens 
mål och, skulle man kunna lägga till, mellan att utforma en idrott där barnets bästa 
är i förgrunden och en där idrottens mål står i centrum. Även om förenings- och täv-
lingsfostran, som tidigare påpekats, inte behöver utesluta varandra verkar ledarnas 
utsagor präglas av vilket av dessa delvis motstridiga mål som de anser viktigast när 
de utformar ungas idrott.

I materialet framträder tre olika typer av tränare. En grupp är de som främst vill fost-
ra elitidrottare och som hittar argument för att inte bedriva idrott i enlighet med alla 
riktlinjer i Idrotten vill. I den här studien består den gruppen framför allt av anställda 
tränare (akademichefer eller klubbtränare). Tränarna i fråga är starkt engagerade i 
verksamheten och menar att tidiga satsningar är vad som behövs för att utvecklas. 
Att träna akademilag eller tävlingsgrupper är också är vad dessa främst är anställda 
för. Det ingår i deras dagliga arbetsuppgifter att träna barn och unga, varför det finns 
skäl att fundera över om den tilltagande professionaliseringen av barnidrott leder till 
att transformeringen av vissa centrala riktlinjer inte sker. 

En annan typ av tränare som framträder i studien är de som främst värnar om alla 
barns och ungdomars möjligheter att vara med. De är också starkt engagerade men 
tror inte på tidiga satsningar eller att favorisera vissa barn. Tvärtom verkar de drivas 
av en lika stark tro som de tidigare nämnda tränarna rörande barns rätt att utvecklas. 
Till skillnad mot den första tränargruppen vill de dock inte göra skillnad på barn – 
utan alla ska ha (och anses även ha) lika stor chans att bli bättre och utvecklas. Slut-
ligen finns det också en tredje grupp tränare som inte har tagit lika klar ställning och 
som inte riktigt vet hur de ska göra. Därmed lutar de sig mer mot klubbens riktlinjer 
eller beklagar avsaknaden av riktlinjer. 

Förståelsen av beslut liksom möjligheten och viljan att följa dem, har i andra sam-
manhang visat sig vara viktiga förutsättningar för att implementeringen av beslut ska 
lyckas i en organisation (Lundquist, 1987). En förutsättning för att retoriken i Idrotten 
vill realiseras är med andra ord att tränare har kunskap om hur de ska gå till väga, att 
de har möjlighet att verka i beslutets anda och att de håller med om att det är så de 
borde handla. Med dessa tre utgångspunkter i åtanke ska vi avslutningsvis formulera 
några slutsatser som rör idrottsrörelsens fortsatta arbete med att verka för att Idrot-
ten vill får större genomslag.

Slutsatser 
Villkoren för att andemeningen i de centralt beslutade riktlinjerna för svensk barn- 
och ungdomsidrott ska transformeras och realiseras på lokal nivå är alltså att tränare 
förstår, kan och vill verka i beslutets anda. Även om idéerna i stort är bekanta, finns 
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det områden som tränarna inte verkar särskilt införstådda med. Mot bakgrund av 
studiens resultat har vi formulerat sex slutsatser som vi anser att det är särskilt viktigt 
att beakta i det fortsatta arbetet.

1. Öka fokus på ungas rätt till delaktighet
Barns och ungdomars rätt till inflytande och att göra sin röst hörd framhålls sällan 
av tränare och frågor som rör delaktighet förekommer inte heller i föreningarnas 
egna policydokument. De riktlinjer som hämtar näring i barnkonventionen verkar 
med andra ord inte ha fått något avgörande genomslag. Nu utesluter inte det att 
verksamheten är bra för och uppskattad av barn och ungdomar, men det reser frågor 
om hur transformeringen av barnrättsfrågor sker. Om riktlinjerna ska kunna vara ett 
användbart redskap vid utformningen av den praktiska idrotten är en slutsats att dess 
innehåll därför bör vara ännu mer känt och diskuterat bland tränare. De behöver 
hjälp och stöd för att förstå vad ett barnrättsperspektiv innebär för att kunna realise-
ra perspektivet. 

2. Konkretisera ungas rättigheter
Att formulera övergripande idéer på en arena – den centrala – innebär på den lokala 
arenan att idéerna ska praktiseras och ges konkreta uttryck, och det är sällan givet 
hur det ska ske. Föreningarnas egna riktlinjer innehåller få konkretiseringar. I stäl-
let förkommer ofta abstrakta formuleringar (”idrott ska ske på barns villkor”, ”vi är 
emot toppning och utslagning”) som sällan ges en tydlig innebörd som tränare kan 
tillämpa. Undantag finns, men de handlar i stället om vad som krävs för att barn och 
ungdomar ska få delta i särskilda satsningar. Då är skrivningen ofta mycket konkret 
gällande ungas skyldigheter för att behålla sin plats i gruppen: träna si och så mycket, 
närvara x antal procent, delta på tävling y och z och liknande preciseringar. Det borde 
inte vara så svårt att formulera liknande exempel som rör vilka rättigheter barn och 
ungdomar har i sin förening (t ex rätt att vila om de är trötta eller skadade, rätt att 
kunna utöva andra idrotter och därmed få byta en träning mot en annan, rätt att 
komma med synpunkter på träningsupplägg). Här finns mycket för idrotten att göra 
för att säkerställa att ungas rättigheter beaktas, inte minst rätten till delaktighet.

3. Inför rutiner för att introducera nya tränare
Ledare med mindre erfarenhet svarar i högre grad att de inte känner till de övergri-
pande riktlinjerna. Å ena sidan är det kanske inte så konstigt, å andra sidan väcker det 
frågor om hur nya tränare introduceras. Endast en tränare av de som intervjuats sa 
att klubben alltid informerar om riktlinjer då nya tränare börjar. Om, och i så fall hur, 
en introduktion sker, verkar annars vara relativt godtyckligt. Uppgiften att realisera 
idéerna i Idrotten vill är ett pågående och ständigt aktuellt arbete. Riktlinjer består 
men ledare kommer och går. Många tränare efterfrågar en bättre kommunikation 
från föreningens sida om vilka riktlinjer som finns. En slutsats är därför att det finns 
stor potential för idrotten att utveckla en systematik och rutiner kring hur nya tränare 
ska tas om hand och vad de behöver känna till för att klara av uppdraget på bästa sätt. 
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4. Fortsätt se över tävlingsformerna
Att tränare med helt olika förhållnings- och arbetssätt kan hävda att de följer rikt-
linjerna, tyder på att de är alltför vagt formulerade. Att det sedan några år tillbaka 
finns förtydligande anvisningar är ett steg i rätt riktning, men en slutsats av studien 
är att ännu fler konkretiseringar behövs för att underlätta för tränare att förstå dess 
innebörd – och att realisera idéer i handling. Många tränare uttrycker en frustration 
och en oro över att ungdomsidrotten är alltför prestationsorienterad. Att toppning 
är relativt vanligt förekommande indikerar också att vinster och framgång betonas. 
Om tävlingssystemet ligger i linje med riktlinjerna vad gäller vikten av att tona ned 
resultatens betydelse i unga år underlättar det för tränare att följa riktlinjerna. Därför 
är det ett steg i rätt riktning att först Svenska Fotbollförbundet (och ännu tidigare 
Svenska Innebandyförbundet) och därefter Svenska Ishockeyförbundet beslutat att 
slopa tabeller för barn till och med tolv år. Att fortsätta granska tävlingsformer i barn- 
och ungdomsidrotten är viktigt mot bakgrund av studiens resultat.

5. Skapa större konsensus för riktlinjerna – sprid befintlig kunskap
Alla tränare vill inte självklart det Idrotten vill. En viktig fråga är därför hur idrotten 
kan arbeta för att skapa en större konsensus kring riktlinjerna. Som det nu är framstår 
tränarkåren som tudelad. En del gör allt de kan för att leva upp till anvisningarna, an-
dra har idéer som inte självklart rimmar med de demokratiskt fattade besluten. Me-
ningarna går isär när det gäller värdet av tidiga satsningar och selektion. Att männi-
skor som verkar i en stor och ideell organisation har olika syn på saker och ting är inte 
konstigt, men om centralt fattade beslut som rör verksamhetens inriktning – oavsett 
om det handlar om riktlinjer eller anvisningar – inte betyder något på lokal nivå är det 
problematiskt av flera skäl. Idrottsrörelsens trovärdighet äventyras om den officiella 
hållningen och centrala värdegrundsdokument utlovar en verksamhet som inte alls 
överensstämmer med den som bedrivs. Att rörelsen är oense, om tränare inom en 
och samma föreningar har helt skilda uppfattningar om ungdomsverksamhetens ut-
formning, är i förlängningen inte bra för föreningens arbete eller anda. Tecken tyder 
på att den tilltagande professionaliseringen av barn- och ungdomsidrott kan driva 
utvecklingen mot en betoning på tidig tävlingsfostran framför föreningsfostran. Att 
forskning visar att tidiga satsningar sällan leder till framgång, verkar inte vara känt 
eller beaktas. För att få större gehör för riktlinjerna är en slutsats därför att det är 
ytterst angeläget att arbeta med att sprida den forskning som finns och den kun-
skapsutveckling som sker på området.

6. Riktlinjer ger stöd och vägledning
Förhoppningen är att Idrotten vill ska utgöra en naturlig och självklar referenspunkt 
för tränare när de utformar idrott för unga. Det är lätt hänt att centralt formulerade 
riktlinjer uppfattas som en pålaga eller ett rättesnöre, men vår utgångspunkt är i 
stället att riktlinjer och anvisningar kan utgöra en hjälp och ett stöd för förenings-
ledare (se även Elwin, 2011; Redelius, 2015). En bärande tanke är alltså att Idrotten 
vill inklusive barnkonventionen har mycket att erbjuda idrottsledare. I studien finns 
också fog för att riktlinjer som är kända och tillämpas är något som tränare kan luta 
sig mot i samtal med föräldrar och andra tränare. Riktlinjer ger tränare trygghet. De 
kan också bidra till att ge struktur åt ett ledaruppdrag som ofta en är ansvarsfullt och 
utmanande. En viktig uppgift, både på central och på lokal nivå, är därför att arbeta 



31

Gör idrotten som Idrotten vill?

för att tränare ska känna att idéerna i Idrotten vill är ett stöd att ta avstamp i och ett 
verktyg för verksamhetsutveckling. Utgångspunkten är att tränare inte ska följa rikt-
linjer för att de måste – utan för att de vill! 
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Enkät till idrottsledare/tränare för barn och ungdomar 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) genomför under våren 2015 en studie om idrottsledares och 

tränares syn på och kännedom om svensk idrotts riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Syftet är att 

undersöka ledares och tränares erfarenheter av hur riktlinjerna tillämpas. Studien sker på uppdrag av 

Riksidrottsförbundet och den ingår i utvärderingen av Idrottslyftet. Förhoppningen är att studien ska 

ge kunskaper om hur idrottsrörelsen kan arbeta för att barns och ungdomars idrottande ska utformas 

så bra som möjligt.  

Vi är tacksamma om du besvarar denna enkät. Din medverkan är frivillig men vi hoppas att du vill 

bidra med dina erfarenheter och kunskaper om hur svensk barn- och ungdomsidrott bedrivs. Du 

besvarar enkäten anonymt och ditt namn eller vilken förening du tillhör ska inte anges.  

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Karin Redelius   Bengt Larsson  Anders Wahlström 

Vetenskapligt ansvarig  Projektledare   Barn- och ungdomsansvarig 

GIH     GIH    Riksidrottsförbundet 

Tel: 0703 999575   Tel: 0702 378790  Tel: 08 699 6229 

karin.redelius@gih.se   bengt.larsson@gih.se  anders.wahlstrom@rf.se 
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Tack för att du besvarar enkäten. Försök att svara så noggrant du kan. 

 
 
1. Kön:   Kvinna  Man 
 
 
2. Ålder:  ............................ 
 
 
3.  Var är du verksam som    Stockholm inklusive förorter 
 idrottsledare?   Göteborg eller Malmö inklusive förorter 
    Större stad   101 000 - 200 000 inv 
    Medelstor stad   61 000 - 100 000 inv 
    Mindre stad   10 000 - 60 000 inv 
    Glesbygd  mindre än 10 000 inv 
   
  
4.  I vilken föreningsidrott är du engagerad, vilken är din funktion och vilka är du ledare 

för (kön och ålder)? 
 
Idrott/er  Funktion Ledare för (kön/ålder)
   
................................................................................................................................................................ 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
5. Hur länge har du varit idrottsledare? …………………………………................................. 
 
 
 
6.  Har du egna barn bland dem du tränar?    Ja           Nej  
 
 
 
7.  Har din förening/ditt förbund några krav på att ledare för barn och ungdomar ska ha 

genomgått någon utbildning?  
 
   Nej            Vet ej 
 
   Ja, följande:……………………………………………………………………………… 
 
 
 
8.  Har din förening några riktlinjer för hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas? 
 
   Nej           Ja            Vet ej 
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9.  Du som svarade Ja på fråga 8, är det din erfarenhet att riktlinjerna följs? 

  Ja, absolut                 Ja, i stort sett                 Nej, inte riktigt                 Nej, inte alls 
 
 
 
10.  Du som har erfarenhet av att föreningens riktlinjer inte riktigt eller inte alls följs, ge 

exempel på vad som inte följs och vad du tror att det kan bero på:  
 
Till exempel: ………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Följs inte därför att……………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
11.  Känner du till svensk idrotts riktlinjer för barn och ungdom som står i idéprogrammet 
 Idrotten vill? 
 

  Nej       Ja, jag har ögnat igenom dem 
  Ja, jag har hört talas om dem   Ja, jag har läst dem  

 
 
 
12.  Regeringen har bestämt att all barn- och ungdomsverksamhet som erhåller statligt 

idrottsstöd ska utgå från FN:s Barnkonvention. Känner du till det? 
 
 Nej   Ja       

 
 
 
13.  Har du någon idé om vad kan det innebära att utgå från FN:s barnkonvention när 

man utformar idrott för barn och ungdomar?   
 
  Nej  

 
  Ja, till exempel att: ………………………………………………………………………... 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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14.  Finns det någonting som de barn/ungdomar du leder får vara med och bestämma över 
som rör deras idrottande? 

 
  Nej    Inget som jag kan komma på  
 
  Ja, till exempel………………………..……………………………………….................... 

 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
15.  Förekommer det i din förening att de som anses vara bäst väljs ut till speciella lag eller 

träningsgrupper? 
 
    Nej, det förekommer inte    Ja, det förekommer 
 
Om ja, vid vilken ålder sker det:.……………………………………………………………………. 
 
Hur går urvalet till (sker t ex provträningar):……………………………………………………...... 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
16.  Förekommer det i din förening att de som anses vara bäst får mer speltid, en given 

plats eller en position i laget/gruppen som anses attraktiv?  
(Besvaras av dig som tränar lag) 

 
  Nej, aldrig    Ja, men sällan    Ja, då och då    Ja, det är vanligt 

 
 
Om ja, vid vilken ålder: …………………………….……………………………………….............. 
 
Om ja, i vilka sammanhang: …………………………….………………………………………….. 
 
 
 
17. Förekommer det i din förening att barn och ungdomar inte längre får vara med i 

laget/gruppen trots att de själva vill fortsätta? 
 

  Nej, aldrig    Ja, men sällan    Ja, då och då   Ja, det är vanligt 
 
 
Om ja, vid vilken ålder: …………………………….……………………………………….............. 
 
Om ja, i vilka sammanhang: …………………………….…………………………………………... 
 
 



37

Gör idrotten som Idrotten vill?

 
Nedan följer ett antal anvisningar för barns och ungdomars idrottande som fastställts av 
Riksidrottsförbundet. Ta ställning till i vilken mån det är din erfarenhet att dessa är vägledande 
för idrottens utformning i ditt lag eller din grupp, din förening samt i din idrott generellt sett. 
Svara med utgångspunkt i den åldersgrupp du i huvsak är tränare för. 
 
 
 
Mina svar baseras på att jag främst tränar:     Barn (7-12 år)   Ungdomar  (13-20 år) 

 
18.  Idrott för barn/ungdomar har fokus på lärande och långsiktig utveckling.  

 
I min grupp/mitt lag     
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 

I min förening 
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 
I min idrott  
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 
 

19. Idrott för barn/ungdomar inriktas på att alla ska få en positiv upplevelse av idrott. 
 

I min grupp/mitt lag     
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 

I min förening 
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 
I min idrott  
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 
 

20.  Idrott organiseras så att det ges möjlighet för barn/ungdomar att utöva flera idrotter.  
 

I min grupp/mitt lag     
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 

I min förening 
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 
I min idrott  
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
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21. Tävlingar för barn/ungdomar är utformade så att de motverkar toppning och utslagning. 
 
I min grupp/mitt lag     
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 

I min förening 
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 
I min idrott  
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 
 
 

22.  Idrott för barn/ungdomar bedrivs så att de unga lär sig rent spel och att ta hänsyn till 
kamrater. 

 
I min grupp/mitt lag     
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 

I min förening 
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 
I min idrott  
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 
 
 

23.  Idrott för barn/ungdomar utformas så att så många som möjligt kan vara med länge så 
länge som möjligt. 

 
I min grupp/mitt lag     
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 

I min förening 
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 
I min idrott  
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
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24.  Barn/ungdomar är delaktiga i beslut som rör deras idrottande. 
 
I min grupp/mitt lag     
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 

I min förening 
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 
I min idrott  
 

 Instämmer helt      Instämmer i stort sett      Instämmer inte riktigt      Instämmer inte alls 
 
 
 

25.  Vilka av nedanstående påståenden tycker du är viktigast att arbeta med framöver i 
svensk idrott?  (Sätt max tre kryss) 

 
 Att barn- och ungdomsidrotten blir mindre tävlings- och prestationsinriktad 
 Att ledarna blir bättre utbildade  
 Att ungdomar fortsätter idrotta längre  
 Att större hänsyn tas till barns och ungdomars utvecklingsnivå 
 Att specialisering och elitsatsning sker senare än idag  
 Att unga blir mer delaktiga och får större inflytande  
 Att unga som vill satsa får bättre möjligheter att göra det 
 Att idrotten blir mer inriktad på lärande och långsiktig utveckling 
 Annat …………………………………………………………………………………. 
 Annat …………………………………………………………………………………. 
 Inget av ovanstående. Allt fungerar bra. 

 
 

26.  Vad tycker du är det svåraste med att vara ledare inom barn- och ungdomsidrott? 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
27.  Vad tycker du är det bästa med att vara ledare inom barn- och ungdomsidrott? 
 
 …………………………………………………………………………………………………. 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
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Frågeguide – ledarintervjuer  

 

Bakgrundsfrågor 

1. Kan du börja med att berätta lite om dig själv och ditt idrottsengagemang 
2. Hur länge har du varit ledare? 
3. Hur kommer det sig att du fortsätter som ledare? 

Synen på riktlinjer för barn- och ungdomsidrott 

4. Känner du till om din förening har några riktlinjer för hur barn- och 
ungdomsidrott ska bedrivas?  

Om nej, hur kommer det sig? Skulle det behövas? Tror du att det skulle ha någon 
betydelse? (dvs., för en diskussion även om svaret är nekande).  

Om ja,  

a) Är det ett levande dokument i föreningen? (Vid ja eller nej: Hur märks det?) 

b) Har riktlinjerna någon reell betydelse i praktiken? (Vid ja eller nej: Hur märks det?) 

c) Tycker du att du har stöd av riktlinjerna eller är de en belastning? Stämmer de med 
din syn på barn- och ungdomsidrott? Är det några riktlinjer du är tveksam till? 

 

5. Känner du till svensk idrotts övergripande riktlinjer som alla idrotters förbund 
ställt sig bakom? (något om hur väl de känner till dem, typ hört tals om, ögnat, 
läst…) 

Om ja, vad är din uppfattning om dem?  

6. Om du själv skulle formulera några riktlinjer för barn och ungdomsidrott, vad 
skulle det vara?  
 

7. Har du någon idé om hur man ska få föreningar och ledare att leva upp till 
riktlinjer? Hur ser du på regler kontra riktlinjer/rekommendationer? 
 

Bilaga 2
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8. Vilken typ av förening är du verksam i, dvs. skulle du säga att det främst är en 
elit- eller en breddförening? På vilket sätt märks det?  
 

9. Förekommer det att barn och ungdomar väljs ut till speciella lag eller 
träningsgrupper? Om ja, gäller det både flickor och pojkar? Om ja och nej, är 
det ett medvetet val att välja ut / inte välja ut? 

Om ja,  

- vid vilken ålder sker det? 
- hur går det till? 
- varför sker det? Vilka är motiven? 
- hur ofta sker träningar, hur länge, antal matcher eller tävlingar per år (denna 
fråga hör till CIF-projektet men bra om den ställs till föreningar som elitsatsar) 
 

10. Ev. uppföljning: En pågående debatt om det är bra eller inte med tidig 
elitsatsning och specialisering, vad är din åsikt? 
 

11. Förekommer det att barn och ungdomar inte längre får vara med trots att de 
själva vill fortsätta? 
 

12. Vad tycker du är det bästa med att vara ledare för barn och ungdomar? 
 

13. Och vad är det svåraste? 
 
 
 

Ett stort TACK för din medverkan! 
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