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Förord 

Här står vi nu efter tio veckors slit. Examensarbetet är färdigt, studentlivet är över och 

det nya livet skymtar vid horisonten. Inspirationen till detta examensarbete uppenbarade 

sig på en fotbollsplan någonstans i Småland där vi alla tre skribenter fann någon slags ro 

i tillvaron och idén kläcktes. Fotboll och ledarskap i synnerhet är en stor passion för oss 

alla, vilket både skapar livliga diskussioner och öppnar upp nya perspektiv. Att ha fått 

privilegiet att studera Coaching och Sport Management på Linnéuniversitetet i Växjö är 

få förunnat. Den kompetens som finns inom programmet har bidragit till nya insikter, 

kunskaper och även erfarenheter som legat till grund för denna studie. Vi vill därför 

rikta ett stort tack till… 

Göran Gerdin (handledare): Din kunskap och konstruktiva kritik har varit överlägsen. 

Tack för ett alltid trevligt bemötande och god vägledning. 

Tränare T1-T4: Utan er hade det aldrig kunnat gå att genomföra studien. Det 

bemötandet och den gästvänlighet vi har fått tagit del av gör oss enormt tacksamma. 

CSM 15: Tack för dessa tre år fyllda med glädje och gemenskap. Tack alla opponenter 

för era synpunkter som bidragit till nya idéer i detta examensarbete. 

 

Växjö, den 3:e juni 2018 
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Abstrakt 

Studien syftar till att skapa en utökad förståelse för hur akademitränare i två 

elitfotbollsföreningar ser kring sitt ledarskap och vilka kunskaper som de själva anser 

präglar deras ledarskap. Vidare ger studien en inblick i hur tränarna uppfattar att de 

tillämpar dessa kunskaper i praktiken. Empirin tolkas utifrån Coté och Gilberts (2009) 

tre kunskapsformer professionell, inter- och intrapersonell kunskap som alla är viktiga 

att kunna besitta för att bli en duktig och effektiv tränare. Resultat- och analysdelarna 

påvisar att tränarna själva antyder att ledarskapet måste anpassas efter den kontext och 

omgivning som du verkar inom, men även att de försöker att ha en helhetssyn på sina 

spelare. Tränarna uppfattar att det är viktigt för spelarnas utveckling att de ska finnas till 

i en trivsam och trygg miljö. Avslutningsvis går det att se en övervägande stor 

professionell och interpersonell kunskap hos akademitränarna, där den intrapersonella 

kunskapen hamnar i skymundan under den dagliga verksamheten. Dessa slutsatser 

genererar i en större förståelse för tränarnas ledarskap och vilka komplexa komponenter 

som det behövs en förståelse för i förhoppningen om att utveckla nya svenska 

elitspelare i fotboll.  

 
Nyckelord: Tränarkompetenser, tränare, fotboll, ledarskap, akademi 
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1.   Inledning  
 
Nutidens elitcoacher står inför stora utmaningar i sitt dagliga arbete. Kraven från 

klubbarna, dess fans, föräldrar och övriga intressenter måste uppfyllas och handskas 

med, samtidigt som ett lag fullt med utvecklingsbara atleter står i centrum. För spelarna 

kan det krävas en enskild spetskompetens för att lyckas medan tränarna måste erhålla en 

rad olika kompetenser för att bli effektiv i sin roll (Moen & Fikse, 2011). Jowett och 

Cockerill (2003) indikerar att tränaren spelar en betydelsefull roll i utvecklingen av 

framgångsrika atleter. Tränarens ledarskap sätter ribban för adepternas utveckling och 

är det viktigaste i sportens utveckling (ICCE, 2013). För att bemöta de krav som finns 

på tränaren behövs en ständig kompetensutveckling. Det området som berör tränarnas 

nödvändiga kompetenser är något som intresserat flertalet forskare (Santos et. al, 2010; 

Coté & Gilbert, 2009). Som elittränare behöver du ha kunskap om mer än taktik, 

träningsupplägg och pedagogik, det behövs en rad olika kompetenser som ofta faller in 

under professionell, inter- och intrapersonell kunskap. Dessa tre kunskapsformer har 

används i tidigare studier för att skapa en förståelse om vilka egenskaper som en tränare 

behöver i sin repertoar och används som teoretisk utgångspunkt i denna studie. 

  

Menfors och Pedersen (1999) antyder att en fotbollstränares kunskap främst formas av 

erfarenheter och genom detta kan bidra till utveckling hos adepterna. Mer än en 

tredjedel av idrottsliga aktiviteter i Sverige är fotbollsrelaterat vilket skapar ett stort 

ansvar på att tränare inom sporten har goda kunskaper som bidrar till utveckling för 

ungdomar och föreningar (Svenska Fotbollförbundet, 2017). Däremot finns det alltid 

vissa kunskaper som en tränare uppmanas att skaffa sig. Två viktiga egenskaper att ha 

som fotbollstränare enligt Isberg (1997) är förmågan till självkännedom och kunskapen 

att skapa nya utmaningar för spelarna. Svensk och skandinavisk tränarkultur har skiljt 

sig från många andra delar av Europa på detta vis. Menfors och Pedersen (1999) 

fastställer att fotbollstränarna i Skandinavien lägger vikt vid gemenskap, samarbete och 

det som faller in under mer demokratiskt ledarskap. Dessa tränare inger en 

trygghetskänsla och låter spelarna få inflytande. Tommy Söderberg, tidigare 

förbundskapten för fotbollslandslaget är inne på samma spår. Söderberg konstaterade att 

”prestationslust och prestationsglädje är synonymt med delaktighet och eget ansvar. Vi 

skall inte ta beslut åt våra spelare, vi ska bara skaffa fram bra beslutsunderlag” (Menfors 

och Pedersen, 1999). Detta citat grundas i beaktning av andra internationella tränare 

under mästerskap, som ofta tillämpar en auktoritär hållning i förhållande till spelarna. 
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Detta leder till frågor om vilka kunskaper som egentligen är viktigast att ha som 

akademitränare i Svensk fotboll år 2018. Studien har en förhoppning att ge förnyad 

kunskap om tränarens komplexa roll. 

 
1.1. Problemformulering 
 
Utifrån den bakgrund som har introducerats och den tidigare forskning som är relevant 

till studiens huvudfokus så finns det utmaningar och inspiration för  en tränare i en 

elitverksamhet att erhålla tillräckligt med kunskap. I och med det så blir det intressant 

att undersöka hur tränarna själva uppfattar sitt ledarskap rent teoretiskt, men även hur de 

överför sin kunskap till praktiska moment. Med hjälp av fyra tränare på elitnivå så skall 

syftet och frågeställningarna besvaras för att framföra olika utsagor om hur de uppfattar 

vilken nivå deras nuvarande kunskap ligger på. Genom intervjuer och observationer så 

skall det samlas in empirisk data som sedan skall ställas mot Côté och Gilberts (2009) 

tre olika kunskapsformer för att få fram kvalitativa svar på det. Den här studien kan ge 

en större kännedom om vad som krävs från en tränare för ett fotbollslag på elitnivå. 

Vidare skapas en uppfattning om hur tränarna själva ser på sitt ledarskap utifrån olika 

ingångar, och vikten av att kunna värdesätta vilket typ av ledarskap som skall användas 

i olika kontexter. 

 
1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa en utökad förståelse för hur akademitränare i två 

elitfotbollsföreningar ser kring sitt egna ledarskap och vilka kunskaper som präglar 

deras ledarskap. Syftet ämnar även är att undersöka tränarnas uppfattning om hur 

de  tillämpar sina kunskaper i praktiken utifrån Coté och Gilberts (2009) tre 

kunskapsformer. Detta syfte leder till följande frågeställningar som ligger till grund för 

studien: 

1.   Vilka kunskaper anser tränarna präglar deras ledarskap? 

2.   Hur uppfattar tränarna att de tillämpar dessa kunskaper i praktiken? 
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1.3. Begreppsdefinition  
 
Tränare, ledare och coach 

I den här studien kommer tränare att användas som ett samlingsord för tränare, ledare 

och coach. Coach används oftast internationellt och har på svenska en betydelse som 

tränare eller ledare. I denna studie är begreppen synonyma med varandra.  

 

Ledarskap 

Ett ledarskap innebär att kunna motivera människor och få alla i gruppen att sträva mot 

ett och samma mål. Ledarskap kan ses som en social process mellan individen och 

ledaren (Bolman & Deal 1997). 

 

Egenskap 

Grundläggande kvaliteter som individer besitter och som bestämmer deras individualitet 

(NE, 2018).  

 

Effektivt ledarskap 

Effektivt ledarskap innebär i studien att en tränare kan interagera professionell-, 

interpersonell och intrapersonell kunskap och besitteren stor kunskap om alla dess delar. 

Om tränaren har stor kunskap om dessa tre kunskapsformer så kan det benämnas som 

en expert-coach.  
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2. Tidigare forskning  
 
I detta kapitel redogörs den tidigare forskningen kring ledarskap. Genomgången 

kommer att bestå av den forskning som anses vara mest relevant för uppsatsens syfte. 

Upplägget har delats in i tre delar: ledarskap utanför idrotten, ledarskap inom idrotten 

och ledarskap inom fotbollen. Det kommer att belysas om vad ledarskapet innebär inom 

de ovannämnda kategorierna för att utforma en bred akademisk grund att relatera till. 

 
 
2.1. Ledarskap utanför idrotten 
 
Begreppet ledarskap har definierats av många forskare. En förklaring som har använts i 

olika sammanhang benämner ledarskap som  “en process där en person utövar avsiktlig 

påverkan på andra människor i syfte att uppnå ett mål” (Bass & Stogdill, 1990). Det 

mest liknande begreppet som finns som den engelska motsvarigheten till ledarskap är 

management. Däremot så har det diskuterats att det finns vissa skiljaktigheter mellan 

begreppen. Kotter (1990) antyder att management handlar om stabilitet, ordning och 

produktivitet, medan ledarskap handlar om förändring och utveckling. 

  

Hersey och Blanchards (1982) situationsanpassade ledarskapsmodell identifierar två 

olika typer av ledarskapsförmågor. Den ena är uppgiftsorienterad och den andra är 

relationsorienterad. De uppgiftsorienterade tränarna fokuserar på uppgiften, säger till 

adepterna vad de ska göra, hur de ska göra det och ger inte något vidare ansvar till 

adepterna. Här sker endast envägskommunikation. Den relationsorienterade tränaren 

lyssnar, ger stöd och uppmuntrar adepterna. Dessa tränare involverar adepterna i 

beslutsfattande och skapar en två-vägs kommunikation. Tränarens beteende i relation 

till adepternas mognadsnivå är uppdelat i fyra stadier av ledarstilar. Det första stadiet är 

instruerande ledarstil där tränaren talar om, beordrar och fastställer vad som ska göras. 

Det andra stadiet är övertalande ledarstil där tränaren mer försöker förklara och 

klargöra arbetet. Detta kräver en hög relation- och uppgiftsorientering. Det tredje är 

deltagande ledarstil som innebär ett visst stöd men ledaren fokuserar på att adepten får 

arbeta mer själv. I detta stadie är det mer uppmuntran och samarbete från tränarens sida. 

Det sista stadiet kräver en delegerande ledarstil. Här är adepten mer eller mindre 

självständig i arbetet och adepten är redo att lyckas med en specifik uppgift, alltså 
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kompetent nog. Slutsatsen som Hersey och Blanchard (1982) drar är att effektiva 

tränare anpassar sitt ledarskap utifrån gruppen och kontexten. 

 

John och Chattopadhyay (2015) menar på i sin studie att ett effektivt ledarskap är 

funktionen av en ledares egenskaper och beteende, gruppmedlemmars egenskaper samt 

andra situationsanpassade variabler. Ledarens intellekt och uppgiftsrelevanta förmåga 

måste samverka med gruppmedlemmarnas färdigheter och motivation för att kunna 

utgöra ett effektivt ledarskap. Det blir ingen effektivitet i ledarskapet om en ledare inte 

kan identifiera vad det är som krävs för att få sina gruppmedlemmar att prestera på de 

uppgifter som dem utsätts för (John & Chattopadhyay, 2015). En effektiv ledare är 

också en person som kan motivera en individ eller en grupp att prestera i högre 

utsträckning än om det inte finns en ledare involverad (John & Chattopadhyay, 2015). 

 
2.2. Ledarskap inom idrotten 
 
Processen i att vara ledare för en grupp, vare sig det gäller inom sport- eller 

företagsvärlden, är en komplex sådan (Crust & Lawrence, 2006). Weinberg och Gould 

(2011) menar att ledarskap handlar om kunskap om vägledning och inte så mycket om 

organisation. Det finns också enligt Horn (2002) ett direkt avgörande samband mellan 

en tränares ledarstil och uppförande i koppling till spelarnas prestationer och 

tillfredsställelse. I vissa fall är det spelarnas karaktäristiska och den specifika situationen 

som avgör om en tränares egenskaper ger positiv effekt (Chelladurai, 1978). Chelladurai 

(1978) påstår vidare i den multidimensionella ledarskapsmodellen att effektivt ledarskap 

och goda spelarprestationer tillkommer efter ett samband mellan ledarens aktuella 

beteende, gruppens önskvärda ledarskapsbeteende och ledarens situationsanpassade 

beteende (Chelladurai, 1978). 

 
Bass (1985) beskriver det transformativa ledarskapets effekter som goda för 

utvecklingssyfte. Dessa ledare är positiva till förändring, bygger självförtroende och 

utmanar till framtidstro hos sina adepter (Avolio, Howell & Sosik, 1999). 

Kännetecknande för dessa ledare är deras karisma, individuella omtanke, inspirerande 

kommunikation och den intellektuella stimulansen som skapas (Bass, 1985). Crust och 

Lawrence (2006) menar vidare på att det blir viktigare att som tränare kunna anpassa sin 

ledarstil i olika sammanhang och kontexter, där flexibilitet i ledarskapet kan vara 

nyckeln för att nå fram till spelarna på mest effektiva sätt. 
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Ferner (2013) har i sin studie undersökt viktiga faktorer att ha som tränare i svensk 

elitidrott för att kunna bli en expert-coach. Inom området expert-coach så finns det 

flertalet förmågor som är viktiga att kunna bemästra i mån om att bli en duktig tränare. 

En expert-coach kan interagera professionell-, interpersonell och intrapersonell kunskap 

i praktiken men för att nå till de höjderna så finns det olika aspekter att ta hänsyn till. 

Ferner (2013) nämner fyra pelare som ofta återkommer i forskning relaterat till tränares 

väg mot att bli en expert-coach. Dessa är erfarenhet, utbildning, resultat och status. 

Genom att ha praktisk erfarenhet som både tränare och spelare skapas en större kunskap 

som tränaren kan ta med sig i sin utveckling (Nash, 2012). Utbildning spelar även en 

viktig roll för tränare i försök att nå nya höjder. Den egna formella utvecklingen som 

sker via akademisk utbildning och idrottsförbund är tillsammans med informell 

utbildning via mentorskap och medverkan i olika coachers utbildningar vitala delar i 

strävan mot att bli en expert-coach (Nash, 2012). Tränare som kan visa upp goda 

resultat över tid har av vissa forskare makten att kalla sig expert-coach, även om det 

bemöts av visst motstånd där andra forskare menar att resultat påverkas av flertalet 

faktorer och inte rättfärdigar tränarens kunskap (Coté och Gilbert, 2009). Status i den 

mening i vilken kontext du tränar inom, exempelvis landslag eller elitklubbar. 

 

Vidare forskning diskuterar tydliga karaktärsdrag hos elitcoacher i träningssituationer. I 

en studie av Nash m.fl (2011) identifieras fyra tydliga mönster som expert-coacher 

använder sig av i träning. I träningsmiljön är det viktigt att ha en långsiktig strategi där 

motivation gentemot spelarna är en del av en process, det är viktigt med utmanande 

övningar som förbereder spelarna för matchsituationer, det är viktigt med en öppen 

miljö som skapar delaktighet och inflytande för spelarna/laget och till slut är 

träningarnas kvalité av central betydelsefullhet. De tränare som lyckas integrera och 

använda liknande helhetstänk i sitt träningsupplägg förblir ofta lyckosamma 

 
 
2.3. Ledarskap inom fotbollen 
 
Slutligen så har ledarskapet inom fotboll diskuterats, då det är den delen uppsatsen har 

riktat in sig mot. En viktig faktor för att påverka och utveckla sitt ledarskap inom fotboll 

är att anpassa sig till den fotbollskultur som råder i det aktuella landet (Isberg, 2001). I 

en studie som Isberg (2001) har genomfört så intervjuades sju coacher på internationell 

toppnivå i fotboll. En av slutsatserna som drogs var att fotbollskulturen har en vital 

betydelse för om en coach inom fotboll skall lyckas eller inte. En ytterligare viktig del i 
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ledarskapet på elitnivå är att ha goda kunskaper kring de taktiska och tekniska 

momenten som utövas på fotbollsplan. På nationell nivå så besitter spelarna redan så 

pass stor teknisk färdighet att en tränares främsta ansvar handlar om att finna ett 

spelsystem som lämpar sig för att få ut mest av det kollektiva och individuella av laget 

(Isberg, 2001). 

 
Den här uppsatsen har däremot riktat sig mot akademilagen på elitnivå, så det skiljer sig 

från nationell elitnivå. Det är därför det blev relevant att också få med vikten av en 

tränares pedagogiska kunskaper. Detaljer som ingår från den aspekten är en tränares 

förmåga att analysera och observera saker som sker i olika matchsituationer för att 

sedan arbeta fram möjliga åtgärder som skall leda till förbättring (Isberg, 2001). Det här 

ställer krav på en tränares pedagogiska och kommunikativa kunskaper, som är viktigt att 

behärska (Coté & Gilbert, 2009). Crust och Lawrence (2006) drar slutsatsen genom sin 

forskning att professionella fotbollsspelare föredrar ett autokratiskt ledarskap. Detta 

kännetecknas av att ledaren har makt, kontroll och bedriver verksamheten efter sina 

egna villkor. 

 
Ett antal studier har använt Chelladurais (1978) Multidimensionella ledarskapsmodell, 

däribland Cakioglu (2003). Studiens syfte var att undersöka relationen mellan önskat 

och faktiskt ledarskapsbeteende, dess överensstämmelse och spelarnas tillfredsställelse 

med ledarskapet. Studien utfördes med 138 manliga universitetsfotbollsspelare i 

Ankara. Vidare syfte var att undersöka skillnader mellan offensiva spelare, defensiva 

spelare och mittfältare i fotbollslag i relation till önskat och faktiskt ledarskapsbeteende. 

Modellen grundas i att medlemmar, tränare samt den specifika kontextens karaktär har 

en påverkan på tränarens beteende och på så sätt skapas konsekvenser för spelarnas 

prestation och tillfredsställelse. Situationens karaktär är betydelsefull för vilket 

ledarskapsbeteende som används, tränarens karaktär som innefattar förmågor och 

erfarenheter kommer också att påverka det faktiska ledarskapsbeteendet. Till sist så 

kommer även spelarnas karaktärer såsom personligheter, utvecklingsstadier och 

förmågor att även de påverka tränarens beteende. Tränarens faktiska beteende, det 

beteende som krävs av kontexten och spelarnas önskade beteende måste enligt 

Chelladurai (1978) överensstämma för att spelarna ska vara tillfredsställda och kunna ge 

en gynnsammare prestation. Cakioglus (2003) studie fastställde att spelarnas 

tillfredsställelse inte var beroende på överensstämmelsen mellan önskat och faktiskt 
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ledarskapsbeteende. Det fanns inte någon skillnad mellan offensiva, defensiva och 

mittfältsspelares tillfredsställelse i relation till önskat och faktiskt ledarskapsbeteende. 

  

En annan studie som genomförts med Chelladurais (1978) multidimensionella modell 

som en central teoretisk referensram utfördes av Høigaard m.fl, (2008). Den här studien 

genomfördes i Norge där det var 88 manliga elitfotbollsspelare som deltog, där 

deltagarnas positioner var fördelade i 10 målvakter, 28 försvarare, 33 mittfältare och 17 

anfallare. Syftet med studien var att ta reda på vilket typ av ledarskap som föredrogs hos 

spelarna vid framgång och vid motgång. De mest föredragna ledarskapsbeteendena vid 

båda scenarierna var positiv feedback, instruerande ledarstil och ett demokratiskt 

ledarskap. Høigaard m.fl (2008) kom fram till olika slutsatser som summerades i att de 

tre ovannämnda ledarskapsbeteendena var de som hade främst påverkan på spelarna. 

Exempelvis så är ett demokratiskt ledarskap mer prefererat hos yngre spelare än äldre 

vid både med- och motgång. De yngre spelarna reagerar även bättre på positiv feedback 

från sin tränare. 

 
2.4. Côté och Gilbert 
 
Coté och Gilberts (2009) tre kunskapsformer som är viktiga att förstå sig på som tränare 

har används i fler studier. Dessa kunskaper är viktiga för en tränare att besitta. Det har 

bland annat tagits upp i en studie om elitcoacher i friidrott att professionell, inter- och 

intrapersonell kunskap är utmärkande kompetenser för en tränare (Fahlström, et. al 

,2003). Artikeln lyfter också fram att kunskaperna är situationsanpassade och lämpade 

vid olika tillfällen. Exempelvis så är den interpersonella kunskapen den mest väsentliga 

av de tre vid mästerskap. Då skall en tränares interpersonella kunskap bidra med att inge 

förtroende och förmågan att få ut det bästa hos sin utövare (Fahlström, et. al, 2013). Att 

den interpersonella kunskapen är av störst betydelse vid tävlingssammanhang är något 

som även styrks av Hageskog (2013). Det har också genomförts forskning att tränarna 

idag lägger mest vikt på att utveckla sina professionella och interpersonella kunskaper. 

Hedberg (2015) menar att den intrapersonella kunskapen hamnar i skymundan och ser 

det som ett problem då det är en vital del för att en tränare skall kunna skapa och utföra 

kvalitativa träningspass för sina utövare. 

 

Côté och Gilberts (2009) ramverk om de här kunskapsformerna har använts i andra 

studier. Stewart et.al (2010) diskuterar kunskapernas betydelse och användbarhet ur ett 
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kritiskt perspektiv. De har kollat på en del olika ledarskapsmodeller för att sedan 

analysera hur väl de fungerar i praktiken. Slutsatserna som Stewart m.fl (2010) drar och 

som är nära kopplat till Côté och Gilberts (2009) kunskapsformer för ett effektivt 

ledarskap är bland annat att ett effektivt ledarskap bidrar till att påverka en utövares 

prestationer och stärker faktorer som kompetens och självförtroende. Sedan så varierar 

ett effektivt ledarskaps grad av betydelsefullhet beroende på vilken kontext det handlar 

om. 

 

Stewart m.fl (2010) poängterar i synnerhet vikten av en tränares förmåga att prioritera 

sitt ledarskap i olika kontexter. Exempelvis så skrivs det att en ungdomstränare bör 

lägga större värdering i sitt ledarskap för att främja ungdomars hälsa och fysiska 

aktivitet, medan tränare på elitnivå bör ha ett mer resultatorienterat tänk och få ut 

maximalt av spelarnas prestationer. Så Stewart m.fl (2010) vill att den här vetenskapliga 

artikeln skall fungera som en referensram när det kommer att till applicera sina 

teoretiska kunskaper i praktiken. 

 
2.5. Sammanfattning  
 
Större delen av den tidigare forskningen förklarar att ledarskapet är ett komplext 

fenomen som kan sättas in i flera olika kontexter. Det skrivs att det går att bli en expert-

coach på olika områden. Det går att fastslå att idrotts- och företagsverksamheten har 

liknande tankar och värderingar när det gäller ledarskapets meningsfullhet. Den här 

studien skall ge en bild över hur tränarna i två specifika elitfotbollsföreningar upplever 

sitt ledarskap. Det skall tittas närmare på vilka kunskaper som de värdesätter och hur de 

anser sig applicera dem i sina verksamheter. 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 
I det här kapitlet så beskrivs den valda teoretiska utgångspunkten. Det är Côté och 

Gilberts (2009) teori om tre olika kunskapsformer. Dessa kunskapsformer är 

professionell, interpersonell och intrapersonell kunskap. En del i att bli en effektiv 

tränare är att behärska dessa kunskapsformer (Côté & Gilbert, 2009). Den här teorin är 

en vital del i uppsatsen och kommer att användas för att analysera resultaten från 

intervjuerna och observationerna. 

  

Flera olika coachingmodeller har skapats de senaste 30 åren med fokus på ett specifikt 

ramverk eller koncept att undersöka. Oftast berör dessa  motivation, coach athlete-

relationer och ledarskap för att ta exempel. Det står klart att förmågan att förstå sig på 

dessa olika ramverk ger en tydligare bild av tränarens komplexa arbete (Anderson, 

1982). Mycket  forskning har gjorts på ämnet ledarskap men det finns ingen riktig 

klarhet eller framstående definitioner kring vilka tränaregenskaper som är gynnsammast 

att besitta för att utveckla utövare (Coté & Gilbert, 2009). Däremot finns det vissa 

kompetenser som är fördelaktiga att ha. Coté och Gilbert (2009) anser att duktiga 

tränare bör ha kunskap om tre olika former för att kunna bemöta kraven som tränare har 

på sig. Många av de utvecklingsprogram som finns för tränare har traditionsenligt 

fokuserat på att utveckla den professionella kunskapen vilket inte överensstämmer med 

den nuvarande coaching-litteraturen som påstår att duktiga tränare bör besitta tre 

kunskapsformer istället för en. I denna studie används därför Coté och Gilberts (2009) 

tre kunskapsformer professionell-, interpersonell och intrapersonell kunskap som 

utgångspunkt i att skapa en förståelse för vilka tränaregenskaper som tränarna själva 

anser vara viktigast att besitta i deras roller. 

 
3.1. Professionell kunskap 
 
Den första kunskapsformen i Côté och Gilberts (2009) teori är professionell kunskap 

och det finns många forskare som har format sina egna förklaringar av begreppet. 

Abraham et. al (2006) definition av begreppet är att det är kunskap som behandlar 

områden som kunskap om idrotten i fråga, idrottsvetenskaplig kompetens samt taktisk 

och teknisk förmåga och även kunskapen att nyttja material som hjälpmedel, 

exempelvis teknologiska verktyg. Collinson (1996) stödjer den förklaringen och adderar 

till att tränare anskaffar den professionella kunskapen genom tränarutbildningar och 
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workshops. Det har också blivit uppenbart för forskare att om en tränare enbart besitter 

den professionella kunskapen av dessa tre så är det otillräckligt för att bli en effektiv 

tränare (Côté & Gilbert, 2009); (Abraham et. al, 2006); Collinson (1996). Traditionella 

tränarutbildningar har en tendens att exkludera de två övriga kunskaperna i teorin och 

därmed utelämna kunskap och kompetens som Côté och Gilbert (2009) anser vara högst 

väsentliga. De menar att utbildningarna då saknar relevans och bidrar inte till den hjälp 

som krävs för att bli en effektiv tränare. 

  

Den här kunskapsformen kommer att komma till användning i arbetet för att uppfatta 

hur djupt respondenterna arbetar med den professionella kunskapen i förhållande till 

vad Côté och Gilbert (2009) anser krävs för att uppnå ett effektivt ledarskap. Det går att 

diskutera mycket kring den vid intervjutillfällena och iaktta under observationerna. 

Intervjuerna innan observationerna skall främst ge svar på hur respondenterna har 

samlat in sin professionella kunskap och sedan hur de arbetar med den i praktiken för att 

skapa ett underlag för resultatet. Under observationerna kommer forskarna att kunna 

bevittna hur pass mycket som respondenterna fullföljer sin professionella kunskap i 

praktiken. 

 
3.2. Interpersonell kunskap  
 
Den andra kunskapen är interpersonell kunskap som har ett tydligt fokusområde. Côté 

och Gilbert (2009) påstår att en tränares effektivitet beror på interaktioner, både 

individuellt och kollektivt. Viktiga faktorer är relationsbyggande, att skapa en social 

miljö och kommunikation (Côté & Gilbert, 2009). För att bli framgångsrik så behöver 

en tränare kunna interagera med sina utövare, assisterande tränare, föräldrar och andra 

professionella kollegor. Det är viktigt för en tränare att kontinuerligt utveckla sin 

interpersonella kunskap för att kunna kommunicera effektivt med sina utövare och 

andra människor (Côté & Gilbert, 2009). Hedberg (2015) styrker det här och menar på 

att den interpersonella kunskapen omfattar områden som kommunikation, att skapa en 

god lärmiljö och inge förtroende hos spelarna. 

  

Likt den professionella kunskapsformen så kommer även den interpersonella kunskapen 

att utgöra ett bidrag till arbetet och visa respondenternas tankar kring vikten att besitta 

interpersonell kunskap i sitt ledarskap. Det är främst kring vad respondenterna berättar 

under sina första intervjuer och de observationer som vi skall befinna oss på. Det blir en 
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än större möjlighet att kunna analysera den efter observationerna då vi får se hur 

respondenterna använder den sociala förmågan gentemot sina utövare och andra 

tränarkollegor. 

 
3.3. Intrapersonell kunskap 
 
Den sista kunskapsformen är alltså intrapersonell kunskap. Den berör 

ledarskapsområden själviakttagelse och att som tränare kunna ha ett reflekterande 

förhållningssätt kring sitt eget ledarskap (Côté & Gilbert, 2009). Enligt Hageskog 

(2013) så avser den också en tränares förmåga till livslångt lärande och att forma sin 

egen filosofi. En tränares filosofi grundas i sin tur på identitet, värderingar, 

ledarskapsstil och egna övertygelser. Förmågan till livslångt lärande omfattar att lära 

och utveckla kompetenser, autonomi och ansvar (Hageskog, 2013). En tränare skall 

också erhålla förmågan att tänka kritiskt och förstå helheten i olika sammanhang. 

Hageskog (2013) menar att självreflektion är en nyckelförmåga inom den 

intrapersonella kunskapen som skapar förutsättningar för att utveckla andra 

kompetenser i sitt ledarskap. Coté och Gilbert (2009) nämner att tränare som kan 

hantera denna kunskapsform tar ett steg mot att bli en effektiv och duktig tränare.  

  

Precis som de andra kunskapsformerna så kommer den intrapersonella 

kunskapsformens användning i arbetet vara till för att redogöra för hur respondenterna 

förhåller sig till teoretiskt och nyttjar den i praktiken. Studerandet av den här 

kunskapsformen skiljer sig från de två föregående. Hur respondenterna använder sin 

interpersonella kunskapen under observationerna blir problematisk att se då den berör 

kompetenser som självkännedom och att kunna reflektera kring sitt ledarskap. Det är 

därför som den kommer att analyseras och diskuteras utifrån intervjuerna som sker 

innan observationerna. Då får vi möjligheten att ta del av hur dem har samlat på sig sin 

intrapersonella kunskap och hur de ser på den. 
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4. Metod  
 
I den här delen av arbetet kommer studiens tillvägagångssätt att behandlas. Här nämns 

vilken empiri som har inhämtats, hur den har bearbetats och analyserats samt 

forskningsetiska överväganden. 

 
4.1. Kvalitativ forskning 
 
I studien har en kvalitativ forskningsstrategi tillämpats där den beskrivs som en 

induktiv, konstruktionistisk samt tolkningsinriktad strategi (Bryman, 2008). Jones 

(2015) menar på att en kvalitativ forskningsstrategi är till för att ta fasta på kvaliteter 

och betydelser som inte går att mäta. Enligt Bryman (2011) är en kvalitativ studie mer 

inriktad på ord än siffror, medan David och Sutton (2016) menar på att värderingar, 

känslor och attityd uttryckta i ord är kvalitativ data. För att kunna förstå ett speciellt 

fenomen används den kvalitativa forskningen av icke numerisk information och utförs 

oftast i ett mindre urval (Jones, 2015).  

 

Studien är avsedd att undersöka tränarnas egna uppfattning kring deras ledarskap där 

fyra tränare är utvalda. Tränarnas egna uppfattningar kan vara svåra att mäta vilket 

således leder till kvalitativ data där ord istället för siffror används. Vidare förklara Jones 

(2015) vid studier som syftar på att undersöka individers tankar och värderingar är 

kvalitativ forskningsstrategi mest lämpad. Därav valdes den kvalitativa 

forskningsstrategin då strategin ansågs mer lämpad för genomförandet av studien 

gentemot andra strategier. 

 
4.2. Datainsamlingsteknik 
 
De metoder som har tillämpats för insamling av data är semistrukturerade intervjuer och 

strukturerade observationer med fokus utifrån Coté och Gilberts (2009) tre 

kunskapsformer som tidigare nämnts i arbetet.  

 

Med semistrukturerade intervjuer har forskaren en uppsättning av frågor där 

ordningsföljden kan variera utifrån situation och uppföljningsfrågor kan tillkomma 

(Bryman, 2011). I både kvalitativ och kvantitativ forskning förekommer intervjuer 

flitigt som ett viktigt tillvägagångssätt för införskaffning av data (Bryman, 2008). Med 

en kvalitativ studie föll valet på semistrukturerade intervjuer då forskning visar på att 

kvalitativa intervjuer är mindre strukturerade jämförbart med kvantitativa intervjuer 
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(Bryman, 2011). Intervjuerna hade på så sätt låg grad av strukturering (Patel & 

Davidsson, 1994). Vid genomförandet av intervjuerna användes en intervjuguide (se 

bilaga 1). En intervjuguide är framtagen för att täcka de områden som ska beröras med 

ett antal frågeställningar. Utifrån områden har respondenten friheten att yttra sig på sitt 

egna sätt (Bryman, 2011). Med semistrukturerade intervjuer går det och anpassa 

följdfrågorna beroende på respondentens svar och på så vis blir det mer flexibelt (Jones, 

2015). Med denna metod finns det både fördelar och nackdelar. En nackdel kan vara att 

intervjuaren använder sig av respons, verbal som ickeverbal, vilket kan påverka 

respondenten och bildar en form av skevhet i svaren. Fördelen med en intervju är att 

respondenten själv får chansen att uttrycka sig och ge sin uppfattning om det berörda 

området (Jones, 2015). 

 

Med fokus utifrån Coté och Gilberts (2009) tre kunskapsformer geonomfördes även en 

observationsstudie för att registrera olika beteenden hos tränarna som sedan användes 

för att få ökad förståelse av deras tränarkompetenser i ett mer praktiskt skede (Bryman, 

2011). Med strukturerad observation har forskaren framtagit ett antal regler för att 

registrera deltagarnas beteende (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar på att 

strukturerad observation används allt för sällan i vetenskaplig forskning och att metoden 

möjliggör för forskaren att omedelbart iaktta deltagarnas beteende. Fördelen med att 

observera människors beteende blir att forskaren inte behöver förlita sig på metodiska 

verktyg för att får fram en specifik information. En nackdel kan vara forskarens minne 

om hur många gånger ett visst beteende förekom (Bryman, 2011). 

 
4.3. Urval 
 
I följande studier består undersökningsgruppen av fyra personer. Det är fyra stycken 

tränare som representerar två olika föreningar inom svensk elitfotboll. Studiens urval 

kan ses som ett målinriktat urval, där urvalet är strategiskt valt för att försöka skapa en 

överensstämmelse mellan respondenterna och studiens forskningsfrågor, vilket enligt 

Bryman (2011) anses vara den främsta urvalstekniken för en kvalitativ studie. David 

och Sutton (2016) menar på att urvalet bygger på vilka respondenter som forskaren 

anser vara lämpligast och kan då ses som selektiv, vilket urvalet i studien får anses vara. 

Utöver lämpligheten är urvalet förankrat i ett bekvämlighetsurval, där aspekter som 

tillgänglighet och geografisk närhet ligger till grund för valet av respondent (Bryman, 

2011). Kontakten med dem gick till genom telefonsamtal där det diskuterades om det 
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fanns ett intresse att ställa upp på intervjuer och observationer. Samtliga tränare var 

positivt inställda till förfrågan och svarade ja. Det föreningarna har gemensamt är att de 

bedriver herr- och ungdomsverksamhet, de har en elitlicens i svensk fotboll och ligger 

förhållandevis nära varandra ur en geografiskt synpunkt. Med den geografiska närheten 

kunde intervjuerna genomföras med kort varsel vilket ger forskaren möjligheten att inte 

drabbas av tidsbrist (Bryman, 2011). Alla tränare tillhör en akademiverksamhet som är 

certifierad av Svensk Elitfotboll (SEF) och fungerar som en verksamhet som stödjer 

elitsatsning på fotboll. Akademierna som är utvalda gäller U17-U19 nivå där de utvalda 

tränarna för studien arbetar med att försöka utveckla ungdomar och svensk elitfotboll 

(SEF, 2017). Tränarna är mellan 28 och 50 år, vissa med tidigare bakgrund som 

elitfotbollspelare. Respondenterna var medvetet utvalda för att studiens forskare ansåg 

att de var mest lämpade att kunna leda studien in i mål. Det blir en stor fördel i och med 

att ingen av respondenterna nekade till att delta i studien. 

4.4. Bearbetning av data 
 
Tillsammans med respondentens godkännande spelades intervjuerna in med hjälp av 

mobiltelefon. Under tidens gång har transkribering av samtliga intervjuer gjorts. 

Transkribering innebär att allt innehåll som spelats in skrivs ned på ett papper i dess 

hela form. Bryman (2008) menar på att transkribering kan underlätta för forskaren att 

minnas det som sagt i intervjun och förbättra genomgångarna av respondentens svar. 

Observationen följdes upp med noteringar som sedan diskuterades under den 

uppföljande intervjun. Det gavs möjligheter för de observerade personerna att reflektera 

kring hur de gick tillväga vid vissa situationer.  

 
4.5. Analys av data  
 
Genom att tillämpa kodning går det att analysera den införskaffade datan. Öppen 

kodning beskrivs som “en process som går ut på att bryta ner, studera, jämföra, 

konceptualisera och kategorisera data” (Bryman, 2011). Genom att nyttja öppen 

kodning så blir den insamlade datan enklare att hantera för forskaren, då stycken får 

olika koder beroende på vilket tema det tillhör, för att sedan paras ihop utefter samma 

tema (Bryman, 2011). Resultatredovisningen delades upp i studiens två frågeställningar 

för att sedan tematiseras utifrån Côté och Gilberts (2009) tre kunskapsformer. Den 

första frågeställningen i resultatredovisningen baserades på intervjusvaren och den 

andra frågeställningen baserades på observationerna. Datainsamlingen analyserades 
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också utifrån de två bearbetade frågeställningarna. Den första frågeställningen var en 

analys av respondenternas intervjusvar som har varit den mest utmärkande 

datainsamlingen. Den andra frågeställningen var en analys av observationerna. 

Analysen diskuterades sedan i olika kontexter och kopplades tillbaka till den tidiga 

forskningen och den teoretiska utgångspunkten. I arbetet är kodningen uppdelad i 

tränare med beteckning T där T1 och T3 tillhör samma förening, T2 och T4 tillhör 

samma förening. 

 
4.6. Källor 
För att skriva akademisk måste författaren redovisa varifrån personen har hämtat 

information. Det gör författaren genom att ange källa (LNU, 2018). En källa kan ha 

flera former som muntliga, skriftliga eller materiella. Den muntliga och skriftliga källan 

berättar om en företeelse medan den materiella källan beskrivs som ett fysisk bevis på 

att företeelsen har ägt rum (Skolverket, 2018). Studiens huvudsakliga källor som ligger 

till grund är den framtagna informationen från intervjuer, observationer, tidigare 

forskning och litteratur. 

 
4.7. Källkritik 
I samhället idag florerar information från alla håll och kanter och därav information som 

kan säga emot varandra, har bristande kunskaper eller rentav inte talar om sanningen. 

Källkritik är en metod  för att kunna bedöma trovärdigheten i den framlagda 

informationen (Thurén, 2003). Thurén (2003) har tagit fram en metod med fyra olika 

utgångspunkter för att hantera arbetet av källor, dessa är äkthet, tid, beroende och 

tendens. 

 

Thurén (2003) menar med äkthet i en källa att den är vad den utger sig för att vara. 

Detta är något som måste tas i beaktning när insamling av data sker. I respondenternas 

fall går det att ställa frågan om de är vilka de utger sig för att vara, i detta fall tränare. 

Då kontakten togs på telefon via föreningens officiella hemsida upplevdes inte det som 

ett problem. Vidare går det att ifrågasätta respondenternas trovärdighet vid intervjun och 

om personen har varit ärlig i sina svar. Alla intervjuer var konfidentiella och då studien 

bygger på respondenternas egna åsikter upplevs det inte som någon risk att 

respondenterna pratar osanning (Thurén, 2003). Tid är en aspekt som kan påverka 

trovärdigheten i källan. Ju närmre i tiden det är desto mer trovärdig är källan. Minnet är 

något som kan svika människan, med det sagt kan minnet variera i den grad om 

personen i fråga är intresserad av den tilltänkta händelsen (Thurén, 2003). Med 
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tidsaspekten i åtanke så är det inget som påverkar i studiens fall, då det handlar om 

respondentens nuvarande åsikter. Intervjuerna sker utifrån egna uppfattningar hos 

respondenterna och riktar inte in sig mot något särskild datum längre bak i tiden 

(Thurén, 2003). Observationerna sker direkt på plats där tiden inte påverka i den grad att 

minnet sviker.   

  

Beroende kan ses som när två respondenter tillsammans pratar sig samman och påverkar 

varandra, vilket kan leda till en skevhet i svaren och tappa trovärdighet (Thurén, 2003). 

Detta är något som främst måste beaktas i kontroversiella situationer där det finns 

anledningar till att dölja sanningen. I denna studie uppstår inte den typen av situationer 

och med konfidentialiteten som säkerhet finns det ingen misstänksamhet på att svaren 

inte skulle vara sanningsenliga. Tendens förklarar varför en individ uttrycker sig på ett 

speciellt sätt och kan har störst påverkan på studien. För att exemplifiera det tar Thurén 

(2003) upp och beskriver tendens utifrån en politiker som presenterar sitt parti. Genom 

att enbart ta upp det som är bra med partiet och utelämna det mindre bra kan det skapas 

en partisk bild. Studien kan i det här fallet upplevas likartat då respondenterna vill 

framhäva allt som bra. För att undvika ett sådant utfall ställdes frågor om vad 

respondenten själv ansåg. Med det sagt finns ett mindre problem då personer har 

tendenser till att vara partiska när det gäller åsikter kring ett speciellt ämne (Thurén, 

2003). 

 
4.8. Forskningsetiska överväganden 
 
I Svensk forskning finns det fyra principer att följa när det gäller privatpersoner som är 

direkt inblandade i studien. Dessa etiska principer är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

  

Innan respondenten ska bli intervjuad och observerad finns det krav på att forskaren ska 

ha informerat den berörda personen om syftet med studien samt att den är helt frivillig 

(Bryman, 2011). I studien blev samtliga respondenter först informerade via telefon, 

sedan ytterligare information på mail där respondenten kan läsa frågorna och studiens 

syfte i lugn och ro. Respondenten informerades om att de när som helst kan välja att 

avbryta. Samtyckeskravet är Brymans (2011) andra princip och handlar om 

respondentens rätt att själv avgöra sitt deltagande till studien. Detta område har tidigare 

varit debatterat då forskare har haft dolda observationer och inte gett respondenterna 



 

18 

chansen att själv välja sin medverkan. Vid intervjuerna och observationerna hanterades 

samtyckeskravet genom att respondenterna fick skriva under och godkänna om 

samtycke. 

  

Med konfidentialitetskravet syftar Bryman (2011) på forskarens behandling av 

respondenterna och deras integritet. Med konfidentialitet skyddas respondenterna från 

att obehöriga ska kunna ta del av uppgifterna samt identifiera vilka respondenterna är. 

Inga namn kommer finnas i texten, vare sig respondenternas eller föreningarna som 

deltog i studien. Bryman (2011) sista princip är nyttjandekravet och innebär att all 

insamlad data får endast användas för forskningsändamål. Den insamlade datan får inte 

användas eller lånas ut för kommersiellt bruk (Codex, 2015). Det är enbart studiens 

forskare som får ta del av datan och det informeras till respondenterna innan första 

intervjun genomförs.  

 
4.9. Kvalitetskriterier 
 
LeCompte och Goetz (1982) har tagit fram fyra stycken kriterier som tillsammans 

diskuterar studiens kvalitet. Det är extern och intern validitet samt extern och intern 

reliabilitet. Intern validitet menar LeCompte och Goetz (1982) på är en styrka inom 

kvalitativa studier. Intern validitet handlar om hur den insamlande datan stämmer 

överens med de teoretiska utgångspunkterna i studien (LeCompte och Goetz, 1982). För 

att kunna hantera det i studien användes en intervjuguide där frågorna är anpassade efter 

de teoretiska utgångspunkterna. Vid varje intervju deltog minst två forskare för att 

kunna vägleda respondenten om samtalet föll ur från de teoretiska utgångspunkterna. 

Extern validitet syftar till att kunna generalisera studiens resultat och sätta in den i andra 

sociala miljöer (LeCompte och Goetz, 1982). Studiens teoretiska utgångspunkt är ej 

ämnad för enbart fotbollstränare utan kan ses i flera andra perspektiv. Vilket betyder att 

det går att applicera det teoretiska i andra miljöer och situationer.  

 

Intern reliabilitet syftar till forskarna och deras tolkningar, att vid insamlingen av data 

gör forskarna samma sorters tolkningar (LeCompte och Goetz, 1982). Vid varje 

insamlingstillfällen av data har en diskussion mellan forskarna genomfört för att 

kontrollera och sammanfatta den empiriska datan. När resultat skulle skrivas fram 

diskuterades det frekvent för att påminna varandra och säkerställa så samma tolkningar 

har gjorts. Med extern reliabilitet menar LeCompte och Goetz (1982) i vilken mån 
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studien upprepar sig. Alla intervjuer är av samma struktur med en intervjuguide och de 

båda är elitföreningar för att kunna uppnå den externa reliabiliteten vilket kan skapa en 

upprepning av studien. Med syftet om tränarnas kunskaper och uppfattning handlar 

replikbarheten om att skapa en snarlik intervjuguide och identiska frågeställningar för 

att kunna genomföra studien. När det handlar om en individs åsikter kommer inte 

svaren att upprepas exakt lika då människors syn på saker förändras hela tiden. Med 

extern reliabilitet i studien kan syftet och frågeställningarna även besvaras om en 

identisk studie skulle genomföras. 

 
4.10. Forskningstraditioner  
 
Studien hamnar under forskningstraditionen som berör hermeneutik där det handlar om 

att förstå och tolka olika uppfattningar som informanterna ger (Eklund, 2016). Genom 

denna tradition så ska det ges möjlighet för informanterna att svara hur de vill och få 

tillåtelse att ge sin egen bild av sina uppfattningar. Detta överensstämmer med hur 

denna studie är upplagd. Vidare kommer denna studie att ha vissa delar som tolkas och 

förstås för att sedan kombineras till en helhetssyn, vilket kan ses som en mogen tolkning 

(Eklund, 2016). Den empirin som samlas in används inte för att räkna numeriskt  utan 

sätts senare i relation till tidigare forskning och teoretiska perspektiv för att skapa en 

förståelse. Forskarna kommer även att se över om det skapas vissa huvudbudskap 

genom intervjuerna, där vissa åsikter och ställningstaganden kan ske mer frekvent än 

andra. Därefter kan en tolkning göras och vidare analys utföras (Eklund, 2016). 
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5. Resultat 
 
Resultatdelen kommer att ta tematiseras utifrån frågeställningarna och den teoretiska 

utgångspunkten. I första delen avhandlas resultaten från intervjuer, alltså den första 

frågeställningen. I andra delen redovisas resultaten utifrån observationerna och 

intervjuerna. Med utgångspunkt i den praktiska träningen och vad som sades angående 

den praktiska delen i intervjuerna så blir den andra delen av resultatet riktat mot 

studiens andra frågeställning. 

 
5.1. Vilka kunskaper anser tränarna präglar deras ledarskap? 
 
5.1.1 Professionell kunskap 
 
T1 inleder med att påstå att den främsta arbetsuppgiften är att få sina spelare att bli så 

bra som möjligt för att nå upp till sin potential. En hjälp på vägen dit är lära ut den 

taktiska kunskap som T1 besitter. Som understöd till det så nyttjas ett tekniskt understöd 

i form av en kamera som används frekvent av T1 för att observera det material som 

filmats in under matcher. T1 anser att det är ett användbart verktyg för att kunna visa 

sina spelare med bilder vilka situationer som fungerade bra och vilka situationer som 

har förbättringsmöjligheter. Det här inspelade materialet används också för att mäta 

statistik, exempelvis vart laget vinner mest boll kontra tappar mest boll. T1 förklarar: 

 

Det finns ju också en teknisk kunskap om man tittar på det som händer runt 

omkring. Hur jag använder dator som ett hjälpmedel, hur jag filmar, liksom 

sånt finns också som statistik.  Det tycker jag också är en kunskap som jag 

har jobbat med. Exempelvis när jag filmar matchen så mäter vi bollvinster 

och bollförluster i olika rutnät på planen. Då kan vi se liksom, här är det 

nolltolerans på bolltapp och motsvarande vill vi ha så många där som 

möjligt på motståndarens planhalva. Sen så gör vi prickar vart vi 

tappar/vinner bollen och sen så får vi statistik på planen och så klipper jag 

kontra till hur det ser ut. Då blir det väldigt handbegripligt hos spelarna. 

(T1) 

 

Vidare så förklarar T1 en hel del om små taktiska moment som som skall bidra till 

utveckling av spelarna. T1 berättar också om att det krävs att en tränare i en elitförening 
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behöver erhålla fysiologisk kunskap. De ungdomarna som tränar kontinuerligt med ett 

svenskt akademilag har sex till sju träningar i veckan och då behöver du som tränare 

kunna anpassa träningspassen efter spelarnas fysiska förmåga och återhämtningstid. 

Införskaffningen av den professionella kunskapen är varierad. T1 anser att den främsta 

kunskapskällan är att titta på all form av fotboll och därifrån resonera och reflektera 

kring vad som kan vara aktuellt att ta in i ditt egna ledarskap. Tränarutbildningar är ett 

annat tillvägagångssätt som har bidragit till en förhöjd professionell kunskap hos T1. 

Samtidigt så är T1 något kritisk mot att åka till andra länder för att studera hur de 

arbetar i och med att förutsättningarna är så annorlunda så T1 antyder att det blir 

problematiskt att bestämma vilken kravnivå som är lämplig. T1 förtydligar: 

 

Det finns ju hur mycket utbildningar som helst. Vi kan åka till Portugal och 

följa klubbar och allt men sen måste jag implementera det i den kontexten 

som jag sitter på. Jag har svenska ungdomar som går i skolan och dom har 

så mycket annat. Den ekonomiska situationen är en jävla skillnad, liksom 

vad jag ska ställa för krav på mina spelare jämfört med dom som är i 

Serbien som är 17 exempelvis. Det handlar om kontexten vi är i. (T1) 

 

Ytterligare ett sätt som T1 har erhållit professionell kunskap är genom en 

universitetsutbildning som T1 har studerat under tiden som tränarkarriären har varit i 

rullning. Den sista kunskapskällan beskriver T1 som att diskutera med tränarkollegor 

och tränare som laget stöter på under säsongens gång. Det kan diskuteras saker som 

träningsupplägg och det andra tips som samtliga kan dra nytta av i framtiden.  

 

T2 arbetar dagligen med att förbättra och skaffa ny professionell kunskap. I och med att 

T2 har en bakgrund som professionell fotbollsspelare så har det fungerat som ett 

hjälpmedel i den nuvarande tränarrollen gällande det taktiska ute på fotbollsplanen. Det 

är en faktor som kan vara med och bidra till en ökad talangutveckling i föreningen. T2 

berättar: 

 

Nyttan i det ligger kanske främst på det taktiska ute på planen. Men hur stor 

påverkan har det på individerna om vi pratar talangutveckling. En del, men 

kanske inte alltid. Om vi pratar beteenden och kunna förstå och sätta sig in i 

deras tankar och känslor så kan man dra nytta av det, verkligen. Men på det 
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andra är det något som en själv måste jobba med mycket. Gruppdynamik 

och allt sånt, lärandeprocesser. Det kan vara hur dem lär sig på bästa sätt 

och hur man skapar en lärandekultur kan man väl säga. Det är väl det man 

jobbar mycket med, försöka göra det så bra som möjligt så effekten blir den 

största möjliga. (T2) 

 

T2 menar på att den taktiska och tekniska kunskapen har införskaffats under hela sitt liv 

genom sin aktiva karriär som professionell fotbollsspelare. Det är erfarenheter som T2 

har stött på och tagit del av både som aktiv spelare och som en civil person. När T2 

börjar att behandla sin teoretiska kunskap så har införskaffningen av den professionella 

kunskapen främst kommit från tränarutbildningar och studier på universitet. Bland annat 

så håller T2 just nu på med att läsa tränarutbildningen UEFA Advanced. Så de mest 

givande införskaffningskällorna är erfarenheter och självstudier. T2 är också inne på att 

fotbollen numera går mot en verklighet där allt blir mer mätbart. Det finns teknologiska 

verktyg idag som gör det enklare att mäta siffror, statistik, antal pass och löpningar och 

så vidare. T2 anser att det finns brister i det mätbara och att det är problematisk att mäta 

faktiska utfall av olika sekvenser som sker under en match. Det går inte att mäta 

sekvenser utefter en utövares egna tankar eller bilder av en situation och då saknar den 

subjektiva bedömningen relevans. T2 är däremot tydlig med att det objektiva materialet 

som skaffas fram genom det mätbara är ett utmärkt redskap utifrån en referensram. 

 

Den professionella kunskapen används i form av träningsupplägg och taktiska delar i 

spelidén som tränas på vid varje tillfälle. T3 anser att den bland annat införskaffat den 

professionella kunskapen genom att vara nyfiken och öppen för ny kunskap. Ofta sker 

detta genom att diskutera fotboll med andra tränare i olika sammanhang. När 

möjligheten ges så ser T3 på mycket fotboll, också där för att få nya idéer. Denna 

kunskap har T3 också införskaffat genom akademisk utbildning på universitet, 

tränarutbildningar och fortbildningar som T3 går. Här nämns också andra tränare som 

en viktig del. T3 har spenderat tid utanför Sverige för att återigen införskaffa ny 

kunskap och har en gedigen utbildningsbakgrund. 

 

T4 beskriver den professionella kunskapen som en verktygslåda som är fylld med 

kunskap som skall delas med till spelarna så att de kan få användning av den. T4 

berättar: 



 

23 

 

Jag vill ge spelarna en verktygslåda som dom kan använda och jag behöver 

ju besitta den här lådan själv känner jag. Med dom här utbildningarna jag 

har gått så får jag lite mer vetskap. Allra mest kunskap har jag fått från mina 

egna erfarenheter som ledare och det jag själv har upplevt. Jag har ju varit 

fotbollsspelare i 37 år och upplevt så många 1000 timmar på en fotbollsplan 

så det är nog min bästa utbildning som jag har skaffat mig där. Det är väl 

dom här situationerna lagmässigt, vi ska spela på det här sättet eller det här 

sättet. Det tar jag med mig, hur har jag själv upplevt det. (T4)    

 

Den här verktygslådan innehåller främst kunskap som gäller de taktiska bitarna i fotboll. 

Det skall generera i att spelarna skall varit så pass redo som det går om chansen att få ta 

klivet upp till seniortruppen skulle komma, både sportsligt och beteendemässigt. Den 

professionella kunskapen är främst inhämtad genom erfarenheter och tränarutbildningar. 

T4 har en lång fotbollsbakgrund som spelare på svensk elitnivå i flera år. T4 menar på 

att alla tränare, spelare och andra involverade människor som har bidragit till de aktuella 

erfarenheter är den mest givande utbildningen. Sedan har T4 en djup kunskap gällande 

det idrottsvetenskapliga och i synnerhet fysiologin, som också är en del av den 

professionella kunskapen. T4 känner att det stärker ledarskapet att förstå hur kroppen 

fungerar och vikten av en sund kost och återhämtning. T4 har också en bakgrund som 

fystränare i ett ungdomslag. 

 
5.1.2 Interpersonell kunskap 
 
T1 menar på att kunna skapa relationer mellan spelare och tränare är en vital del för att 

möjliggöra en fullgod tränare. T1 förklarar: 

  

Pratar vi fotboll i den kontexten så behöver du kunna ställa krav på ett eller 

annat sätt, då behöver du en relation innan du kan ställa krav. Så då måste 

du kunna skapa en relation i form av en social kompetens. (T1) 

  

T1 anser det är viktigt att relationen mellan spelare och tränare är öppen för att kunna 

skapa en förståelse kring spelarens situation. Det är viktigt som tränare att ha en dialog 

med spelaren och låta varje individ känna sig sedd och hörd. Med den tryggheten som 

spelare menar T1 på att det kan blir problematisk att komma spelaren för nära och se 
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individen på ett orättvist sätt. Som tränare måste du kunna avgränsa vad som är privat 

och inte privat. T1 berättar hur de arbetar med att bygga relationer, att innan varje 

träning ta i hand och hälsa på var och en av spelarna. Samtidigt tycker T1 att relationen 

med verksamheten är av stor betydelse för tränaren. Genom att interagera med andra 

tränare kan relationer utvecklas och värdefull kunskap utvinnas. T1 fortsätter och 

berättar att det gäller att hålla sig väl med människorna som arbetar i verksamheten och 

menar på att det har funnits alltför många tränare som fått gå för att de har gjort sig ovän 

med föreningen. Att flytta från sin hemstad är något som T1 beskriver som ett stort 

utvecklande steg angående den sociala förmågan. T1 beskrev sig som blyg innan den 

flytten och att den har hjälpt T1 att kunna bemöta och diskutera med människor på ett 

mer välmående sätt. 

 

När det kommer till den interpersonella kunskapen så antyder T2 att kommunikationen 

är ett övergripande begrepp, både skriftligt och muntligt. Just i det här fallet så är 

utövarna ungdomar och då påstår T2 att det är viktigt att alltid vara positiv och visa på 

en öppenhet så ungdomarna känner sig trygga i att ha individuella samtal på eget 

initiativ. T2 påstår att som en tränare bör du kunna ta olika individer för vilka dem är 

och ha förmågan att sätta sig in sina utövares situationer för att ha förståelse för deras 

beteenden. I en elitförening så ansluter det ungdomar från olika håll i samhället med 

annorlunda bakgrunder och erfarenheter. Vissa av dem flyttar långt hemifrån i tidig 

ålder så det läggs stor värdering i att kunna sätta sig in i ungdomarnas situationer, lära 

känna dem så bra som möjligt för att kunna ta det därifrån och vidareutveckla 

ungdomarna både på ett sportsligt men också ett personligt plan. T2 kommer återigen in 

på att öppenheten även skall bidra till en överföringseffekt där utövarna förstår vad du 

som tränare vill förmedla till dem. Tanken med det är att det skall skapas en 

ömsesidighet som präglas av emotionella uppfattningar, för T2 påstår att om du inte 

känner att något är emotionellt viktigt så blir inte insatserna helhjärtade.  

 

Någonstans är det ju så att, för er också,  att man gör ju bara det som är 

emotionellt viktigt för var en och en av oss. Är det inte viktigt så gör man ju 

inte det helhjärtat. Detsamma gäller ju ute på fotbollsplanen. Så nånstans 

gäller det ju att försöka få övriga ledare och spelare att ge dem en kontext, 

ramverk om att det här är vi, det här står vi för, såhär vill vi jobba och när 
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dem väl förstå det då kan man börja arbeta med individerna utifrån det och 

komma överens. (T2) 

  

T2 berör också att det är mer bekymmersamt att få dagens ungdomar till att träna fotboll 

för att exempelvis vinna ett VM-guld för Sverige.  Samhället präglas av sociokulturella 

skillnader och det är ekonomiska incitament som är en bakomliggande orsak till varför 

du som individ vill uppnå ett särskilt mål. T2 menar att det finns tendenser som tyder på 

att ungdomar numera spelar fotboll för att tjäna så mycket pengar som möjligt och att nå 

tillfredsställelse genom att köpa vad dem vill. Den här blockaden arbetar T2 med att 

bryta ner genom att skapa delaktighet och engagemang hos sina utövare. Meningen är 

att få ungdomarna att känna sig som en vital del i föreningen och att få dem att inse att 

det dem gör spelar roll. Det blir viktigt att skapa en miljö där de trivs och att det skapas 

interaktioner sinsemellan. T2 berättar att den interpersonella kunskapen främst har 

hämtats in genom tidigare erfarenheter, framförallt i början på tränarkarriären. Även 

utbildning är ett hjälpmedel som T2 har lärt sig att arbeta gentemot människor. Sedan är 

det grundläggande kunskaper som T2 lär sig och utvecklar varje dag. Hur du är mot 

människor på en vardaglig basis, att kunna ta olika människor för vilka dem är och 

kunna sätta sig in i deras situationer. 

 

T3 ser den sociala relationen och kommunikationsförmågan med sina spelare som 

oerhört viktig. Den interpersonella kunskapen är något som övas varje dag där 

relationsbyggande står i fokus. Det är viktigt att ta sig tid och inte göra det stressad 

under träning, utan anstränga sig och ta feedbacken efter eller innan träningen i lugn och 

ro. Det är viktigt enligt T3 att en tränare visar intresse för individerna och det behöver 

inte bara vara fotboll utan det kan handla om andra sammanhang också. T3 menar att 

det händer mycket i livet som spelare på akademinivå och därför är det de spelare som 

lyckas få ihop helheten med livet på ett bra sätt som kan utvecklas. Återigen går T3 in 

på att sin roll att alltid försöka se alla individer och ta sig tid till dem.  

 

Att man visar att man är intresserad och tar sig tid för sina spelare tycker jag 

är viktigt för det behöver inte alltid vara fotboll det heller. Det kan vara vad 

som helst, det händer väldigt mycket i livet oavsett ålder egentligen (T3) 
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Då T3 träffar sina spelare både förmiddagar och eftermiddagar i skolverksamhet så 

känner T3 att tiden räcker till för att skapa en gynnsam två-vägs kommunikation. Ser vi 

till det mer fotbollsrelaterade kunskaperna så bör tränare på akademinivå ha kunskap 

om helheten fotboll. Inte bara de taktiska och tekniska delarna, men även hur tränare 

kan utveckla spelares spelförståelse. T3 anser att en huvudtränare bör kunna sitta ner 

och diskutera både fotbollsfrågor samt fysupplägg för att kunna göra ett gediget arbete 

som akademitränare. T3 berättar tydligt att tränarkollegor, tränarutbildare och spelare 

har format honom till den tränare som T3 är idag. Genom att ha ansvarat för grupper 

som fungerar på olika sätt så märker T3 snabbt av signaler och blir tryggare i hur 

situationer skall hanteras med olika individer. Detta skapar en slags ärlighet med 

spelarna och du får feedback direkt på dina handlingar sammanfattar T3. 

  

Den interpersonella kunskapen hos T3 är främst införskaffad genom erfarenheter. Har 

du hållit på några år inom tränaryrket så är det naturligt att testa lite olika vägar. T3 är 

även inne på att tränarutbildningar är en ypperlig kunskapskälla för att bli bättre socialt 

och kommunikativt med sina spelare och tränarkollegor. T3 anser att diskussionsforum 

som exempelvis utbildningar och moduler är bra för erfarenhetsutbyte. Det kan forma 

en och bidra till nya idéer i sin dagliga miljö. T3 menar att det är viktigt att inse vilken 

möjlighet du har som tränare att påverka sina spelare, men det är viktigt att också kunna 

ha en distans. T3 förklarar: 

  

Det är en balansgång, man ska ju vara medveten om det också att jag träffar 

många spelare mer än de träffar sina egna familjer och vänner. Jag har dem 

sju träningar i veckan så man inser vilken möjlighet man har att påverka 

dem. Samt hur priviligierad man är och hur mycket ansvar som ligger på en. 

Man har en enorm påverkan på dem. Det finns en fara att man kommer för 

nära dem. Det gäller att kunna visa att man har både empatiförmåga och 

kunna se just den delen och att man kan vara lite rakt på. Jag tror inte att 

man kör på, pang, pang, pang sju pass i veckan, utan ibland kan man ha… 

det gäller att hitta den avvägningen. Det lär man sig erfarenhetsmässigt över 

tid, när man ska koppla på och koppla av liksom. (T3) 

 

T4 berättar att skapandet av en miljö är betydelsefull i arbetet med den interpersonella 

kunskapen. T4 följer upp med att påstå att det är en grundläggande faktor för att kunna 
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ha en social interaktion och bygga relationer med varandra, framförallt när det gäller ett 

idrottslag. Det som T4 kan se som en svårighet i det är att det blir stort fokus på resultat 

i en elitförening. Elitverksamhet är inte den mest rättvisa miljön att befinna sig i, för om 

du inte är tillräckligt bra finns det inte någon plats för dig. T4 förklarar att det nästan är 

ofrånkomligt att det läggs mer fokus på de spelarna som har det lilla extra i sig. Så att 

skapa en miljö där alla involverade kan komma till anläggningen och känna sig trygga 

är det som T4 värdesätter främst angående den interpersonella kunskapen. Individen 

behöver må bra för att kunna prestera och utvecklas. Införskaffningen av den här 

kunskapsformen påstår T4 är till allra största del av erfarenheter. Situationer som har 

uppstått där som sedan T4 har utvärderat för att utvecklas och göra det bättre i framtida 

situationer. 

 
5.1.3 Intrapersonell kunskap 
 
Den intrapersonella kunskapen anser T1 är en av de viktigaste för en tränare. Med fokus 

på reflektion anser T1 att som tränare behövs det reflekteras dagligen. T1 anser att du 

som tränare blir bättre om möjligheten till att tänka efter vad som gjordes och hur 

resultatet blev av det. Genom att reflektera tidigare situationer kan tränaren undvika 

gamla problem och effektivisera träningen. T1 menar dock på att det finns alldeles för 

lite tid och utrymme till att reflektera. Verksamheten försöker arbeta med reflektion 

genom att anordna möten för akademitränare. 

   

T2 anser att den intrapersonella kunskapen har utvecklats sen tränarkarriären startade. I 

början så var det mycket fokus på att reflektera kring hur övningarna var upplagda, 

syftet med träningarna och andra taktiska moment. Om du som tränare enbart strävar 

efter att reflektera över din taktiska förmåga så smalnar ledarskapet av markant. Därför 

gick det rätt så fort innan T2 började att reflektera till andra saker som mer behandlar 

sitt egna beteende och lärande ute på planen. Det är sedan något som T2 lägger stor 

fokus på för det har lett till en stor effekt på spelarna när dem har blivit medvetna om att 

påverka sitt beteende kan leda till positiva förändring för dem själva och för kollektivet. 

Som verktyg till att maximera effekten så har T2 och föreningen tagit hjälp av en 

idrottspsykolog. Det är något som T2 är nöjd med att föreningen har gjort då 

idrottspsykologen sitter på kunskap som inte T2 besitter i dagsläget. T2 befinner sig i en 

situation som fortfarande innebär att lära känna sig själv som tränare och spelarna har 

fullt upp med sig själva gällande pubertet och gymnasiet, så det är svårt att sitta inne på 
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alla lösningar. Den intrapersonella kunskapen är något som T2 har utvecklat under tiden 

utan någon specifik införskaffningskälla. Det är något som sker ständigt efter de 

situationer som uppstår dagligen som sedan T2 bearbetar genom reflektion om det var 

väl utfört eller om det är något som borde gjorts annorlunda. 

  

T3 inser själv att sitt arbete är för lite med den intrapersonella kunskapsformen, som är 

riktat mot tränarens reflekterande över sitt eget coachande. T3 menar att det ofta tas upp 

intrapersonella diskussioner på utbildningar, där olika formulär används, ges ut till 

spelarna och sedan blir feedback till tränaren. T3 diskuterar inte så mycket med sin 

tränarkollega på tu man hand utan det sker mest via telefon då denne har ett heltidsjobb 

vid sidan av. Därför sker de flesta diskussionerna med spelarna i skolmiljön och med 

andra tränarkollegor på arenan. Men det är tydligt att reflektion och självkännedom har 

stor förbättringspotential, där T3 gärna skulle vilja ha mer input på 

utvecklingsmöjligheter gällande den intrapersonella kunskapsförmågan. 

  

När det gäller den intrapersonella kunskapen så medger T4 att det inte är en del i sitt 

eget ledarskap som värdesätts tillräckligt. Det blir påmint för T4 vid utbildningstillfällen 

och förståelsen finns att det är en vital bit för en tränare, men fortfarande så har det inte 

tagits i beaktning och börjat reflektera i den utsträckning som krävs. Det som i nuläget 

finns med i den intrapersonella kunskapen hos T4 är att reflektera efter matcher vad som 

gick bra, vad som gick mindre bra och tänkbara utfall vid strategiska förändringar under 

matcher på ett ytligt plan. Däremot så är T4 tydlig med att om att erhålla ett 

reflekterande förhållningssätt gentemot sitt ledarskap så ökar chansen för positiv 

utveckling. Där anser T4 att det finns brister i sitt ledarskap och det finns stora 

utvecklingsmöjligheter. 

 
5.2. Hur uppfattar tränarna att de tillämpar dessa kunskaper i praktiken? 
 
T1 hade en välplanerad träning utifrån spelidén som koncentrerade sig på 

grundförutsättningar i försvarsspel. T1 försöker att skapa möjligheter för spelarna att 

fatta egna beslut och inte styra dem för mycket mellan de matchlika övningarna. T1 

sätter ramar men vill gärna att de själva löser olika problem och dilemman som dyker 

upp under övningen. Inledningsvis så började träningen med ett kvadratspel. Det var tre 

spelare som skulle jaga och vinna boll medan övriga stod i en kvadrat med fri rörelse att 

hitta lösningar och se till att de jagande spelarna inte vann bollen. T1 anser att det finns 
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en dimension till i deras kvadratspel då motståndarna som jagar bollen måste behålla 

bollen för att kunna byta av och tillhöra det bollhållande spelarna. T1 förklarar det 

såhär: 

 

Jag vet inte hur ni gör kvadraten, men i match när vi vinner boll så vill vi få 

kontroll på den och börja lira. Vi vill inte slå ut den eller tappa den så fort vi 

har tagit det. (T1) 

 

T1 vill få in tänket att “du tränar som du spelar”. Sedan så övergick det till ett spel på 

begränsad yta där det ena laget skulle ha tålamod i sitt passningsspel för att sedan hitta 

djupledshot och föra in bollen mellan konmål. T1 menar att det finns olika rutnät på en 

fotbollsplan där vissa är mer attraktiva att äga boll i och ger bättre förusättningar att 

straffa sina motståndare. Avslutningsvis så blev det en ytterligare progression av den 

förra övningen då spelarna skulle ta med sig den in i ett spel med större yta och vanliga 

målburar. T1 berättar också det är mindre fokus på tekniska moment, utan T1 utgår från 

uppgiften under träningarna. Vidare förklarar T1 det såhär: 

 

Om du passar bollen med bredsidan eller om du passa den med yttersidan, 

vristen eller huvudet så spelar det ingen roll. Det viktiga är utfallet av 

uppgfiten. (T1) 

 

Det märks att T1 försöker få sina spelare att försöka se helheten i spelet, vilket ger en 

tydlig bild av tränare som besitter en god professionell kunskap. Under träningen tar T1 

alla spelare i hand och ser dem i ögonen när de anländer till arenan. Under träningens 

gång ges viss feedback i grupp men mestadels sker feedbacken individuellt där frågor 

ställs som oftast spelarna själv besvarar. T1 använder sin interpersonella kunskap i alla 

övningar. T1 är pedagogisk och tydlig med övningen i paritet med spelidén och syftet 

med träningen. Klimatet som T1 har skapat inom träningsgruppen verkar vid 

observation som ett öppet klimat. 

  

T2 är noggrann med att förmedla till spelarna vad syftet är med varje träning och vad T2 

förväntas få ut av dem. Ibland som diskuteras till i större och mindre grupper hur 

spelarna vill uppfattas på en fotbollsplan. T2 tar upp som exempel att en spelare vill 
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uppfattas som en spelfördelare och vill hamna i situationer där spelaren får slå 

avgörande passningar. Då resonerar T2 såhär: 

 

Det kanske finns andra situationer du hamnar i oftare och kan utveckla, så 

det handlar mycket om att hitta en självbild som stämmer överens med vem 

dem själva är. Om dem gör det som sker på planen ofta så blir det mycket 

bättre, men letar de efter att förbättra sånt som de väldigt sällan hamnar i 

och vi lägger massa fokus på det, då kommer de inte lyckas i och med att de 

situationerna inte sker lika ofta. (T2) 

 

T2:s professionella kunskap syns tydligt på många olika delar under träningen. Alla 

träningskoner och övningar är redan klara innan, vilket skapar ett bra flyt och ger en 

tidseffektiv träning. Träningen inleddes med ett spel som påminner om T1:s 

kvadratspel, men i det här fallet så stod spelarna runt mittcirkeln. Funktionen av 

övningen var däremot densamma. Sedan så delades spelarna upp i ett 5 mot 2-spel på en 

begränsad yta. T2 ville åt ett högt tempo och passningskvalité för att hålla i bollen så 

länge som möjligt. Vidare så övergick träningen till ett 3-zonersspel där det bollhållande 

laget skulle ta sig från en ytterzon genom en mittzon, där det fanns tre försvarare, in i 

den andra ytterzonen. Det här påminde lite om den förra övningen, men det var ett 

tydligare krav att bollen skulle gå rakare från ytterzon till ytterzon. Motståndarna i 

mittzonen skulle försöka vinna boll och slå in den i olika konmål.  Avlslutningsvis så 

var det ett 6 mot 6-spel på vanliga målburar. Nu var det många spelare som klev av på 

grund av olika orsaker. Så de som fortsatte träningen ställde upp i en 2-3-1-formation 

där spelarna fick röra sig fritt i offensiv bemärkelse, men var tvungna att försvara i sin 

positionsyta.  

 

Under träningen arbetar T2 med progression och induktivt förhållningssätt där spelarna 

själva tillåts att ta beslut och uppmanas att våga. T2 instruerar vid varje övning och 

sammankopplar med träningen och övningens syfte. Under träningen skapar T2 stor 

delaktighet och inflytande hos sina spelare. Ser vi till den interpersonella kunskapen så 

är kommunikationen den stora styrkan hos T2. T2 står bredvid sin grupp i varje övning, 

från kvadraten som startade träningen och smålagsspelet som avslutade. T2 ger 

feedback hela tiden och den är alltid positivt inriktad. Feedbacken sker både individuellt 

som kollektivt och gör att en god social relation kan skapas. Miljön som finns är 
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avslappnad och accepterande vilket grundas i T2:s ledarskap utefter den kontext som 

finns. T2 har en positiv syn på sina spelare med glimten i ögat och ger alltid nya chanser 

vid misstag. 

  

T3 har liksom tidigare tränare planerat träningen utifrån ett tydligt syfte som 

genomsyrar alla övningar. Det finns en tanke med träningen som byggs på. Även här så 

inledde T3 med ett kvadratspel för att få igång hjärna och kropp. T3 berättade att det 

stora fokuset på träningen skulle vara spel på marken genom lagdelar för att komma till 

kvalitativa målchanser. Det testades i ett uppställt spel där ena laget skulle försöka hitta 

ytor för passningar genom lagdelar. Om motståndaren vann bollen så avbröts övningen 

och så börjades det om på nytt. Övningen efter det blev än mer matchlik då det var 

vanligt uppställt spel där fokuset fortfarande var att hitta spel förbi och bakom 

motståndarnas lagdelar. Däremot så fortsatte spelet oavsett om motståndarna vann 

bollen, det var precis som i en vanlig match. T3 är en god instruktör och arbetar med att 

försöka instruera spelarna hur de skall göra i olika situationer. Däremot sker ingen 

individuell feedback under träningen utan den sker endast kollektivt. T3 använder god 

kommunikativ förmåga och är delaktig i träningen. Efter träningen sker en reflektion 

med assisterande vilket är fördelaktigt då ett reflekterande förhållningssätt och god 

självkännedom hos tränare gör att de utvecklas. 

  

T4 menar på att det måste finnas en klargörelse om varför du som tränare skall vara på 

plats och varför du som spelare skall vara på plats. Som spelare skall du inte bara 

komma ner och genomföra ett pass och sedan inget mer med det. Utan det måste finnas 

en kravbild på T4 från föreningen och så skall T4 ha en kravbild på sina spelare. T4 

påvisar det enligt följande: 

 

Som spelare ska du ska komma hit och utvecklas en procent varje dag om 

du ska vara kvar här inne och ta nästa steg och då behöver du kunna springa 

lite bättre och lite snabbare och du behöver kunna hoppa lite högre. 

Kravbilden är densamma som en elitspelare. (T4) 

 

T4 är under träningen väldigt deltagande och använder progression mellan varje övning 

och delmoment. Träningen inledde med ett 3-zonsspel, likt det som T2 hade med under 

sitt träningspass. Den övningen övergick genom en progression till att en spelare i den 



 

32 

bollhållande ytterzonen skulle genomföra en djupledslöpning in i nästa ytterzon, få 

bollen och lägga över den till spelarna i den andra ytterzonen. Till sist så blev det ett 6 

mot 6-spel under en längre period på en mindre yta där det var vanligt spel under en viss 

tid.  Instruktionerna är tydliga och T4 försöker ge spelarna chansen att själva vara 

delaktiga vid eventuella pauser. Under träningen sker ständiga reflektioner där nya 

matchlika moment läggs till för att vidareutveckla övningarna. Feedbacken sker i grupp 

och inte individuellt, vilket kan ses utifrån det faktum att det blev en tidsbrist under 

träningen. Träningskoner och övningar var inte redo innan vilket kan vara en nyckel för 

att bidra till ett större driv och effektivare koncentration hos spelarna. 
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6. Analys och diskussion 
I analysdelen så kommer studiens resultat att behandlas genom att koppla svaren till 

tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten. Det redogörs utifrån studiens två 

frågeställningar och skall bidra till konkreta slutsatser. 

 
6.1. Vilka kunskaper anser tränarna präglar deras ledarskap? 

Tränarna anser att den professionella kunskapen är en viktig del där det finns en del 

likartade tankesätt hos dem alla. Samtliga tränare menar på att den taktiska kunskapen 

om idrotten är av stor betydelse att besitta som tränare. T1 lägger stor vikt på att lära ut 

den taktiska kunskapen och hoppas att den skall kunna bidra till spelarens utveckling 

och ge möjlighet till att nå sin fulla potential. I och med att T1 använder sig av 

teknologiska verktyg så uppfattar T1 att det ger gynnsammare förutsättningar för att 

kunna analysera och observera olika sekvenser i matcherna som kan hjälpa T1 att hitta 

åtgärder för förbättring. Det är något som Isberg (2001) understryker att det är en fördel 

för en tränare att kunna ge sig själv möjligheten att arbeta på det här sättet. T2 är också 

inne på att teknologin är ett utmärkt hjälpmedel för att mäta det objektiva i fotbollen, 

det vill säga statistik. Däremot så påstår T2 att det finns brister att kunna mäta faktiskt 

utfall som sker i mer avgörande situationer än det som går att mäta. Därför menar T2 att 

föreningar inte skall stirra sig blint på det teknologiska hjälpmedlet, men det skall 

fortfarande nyttjas till en viss nivå.  

 

T3 menar också på att de taktiska momenten är en vital del för en ledare i en 

elitverksamhet. Noterbart är att T1 och T3 har snarlika införskaffningar av kunskap 

kring den professionella kunskapen. Båda nämner att tittandet av fotboll är den del som 

har givit mest, men även så är det tränarutbildningar som ligger i grund till deras 

nuvarande kunskap. Sedan så erhåller båda en universitetsutbildning som också har 

bidragit mer ytterligare kunskap. Det som T1 och T3 har en annorlunda syn på är 

huruvida utlandsobservationer bidrar till en fördjupad professionell kunskap. T1 menar 

på att det inte ger en rättvis bild varken för en tränare själv eller spelarna. Med tanke på 

de stora ekonomiska skiljaktigheterna mellan länder så blir det svårt att applicera det du 

observerar i din egen verksamhet. T3 påstår å andra sidan att det har varit lärorikt att ta 

del av det hur andra länder har sina verksamheter organiserade och hur upplägget skiljer 

sig från Sveriges. Även T2 och T4 har en anmärkningsvärd gemensam nämnare i sina 

bakgrunder. Båda har en historia som professionella elitfotbollsspelare på den allra 
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högsta svenska nivån. Därmed så klev båda in i sina tränarroller med stor erfarenhet 

gällande att ha interagerat med tränare och spelare på svensk elitnivå. Det uppfyller en 

av pelarna som Ferner (2013) antyder att en tränare bör behärska för att kunna bli en 

expert-coach, nämligen erfarenhet. Det innebär att en tränare med en lång bakgrund som 

fotbollsspelare har större möjlighet att använda sin teoretiska kunskap och iscensätta 

den i praktiken (Nash, 2012). Det som samtliga fyra tränare erhåller är den andra 

pelaren, utbildning. Alla sitter inne på olika tränarutbildningar som bidrar till en 

akademisk grund att stå på, där T1, T2 och T3 även sitter inne på 

universitetsutbildningar. T1 och T4 är tydliga med att de besitter en fysiologisk kunskap 

som ger dem en bredare professionell kunskap. På så sätt besitter de en kännedom kring 

kost och återhämtning.   

 

När det kommer till att analysera den interpersonella kunskapen hos tränarna så finns 

det en del tankar och tillvägagångssätt hos dem som är överensstämmande med 

varandra. Samtliga tränare menar på att det är av stor vikt att kunna sätta sig in i sina 

spelares nuvarande situation i livet. T1 antyder att det måste finnas en öppen dialog 

sinsemellan så att det alltid finns utrymme för diskussioner om allmänna saker, inte bara 

fotbollsrelaterade. Det är viktigt med helhetssynen på individen. Sedan så är T1 tydlig 

med att det är viktigt att erhålla en anpassningsförmåga. Att agera och bete sig utefter 

föreningens värderingar för att skapa en miljö som kännetecknar trivsel och 

professionalitet är fundamentalt. Detta sker genom att ha en förståelse för den situation 

och kontext som tränaren verkar inom. För att du skall kunna bli en effektiv tränare så 

behöver du besitta förmågan att interagera med de människor som berör din vardag som 

tränare (Côté & Gilbert, 2009). Om det är någon som faller ur föreningens ramverk 

gällande det här så blir den personen inte långvarig på sin post. 

  

T1 trycker på värdet i att få sina spelare att känna en trygghet när de tillhör en förening. 

Återigen så hör det samman med att kunna förstå sina spelares levnadssituationer och 

inse att det inte bara är fotbollen som kretsar kring deras liv. Att skapa en trygg och 

positiv utvecklingsmiljö där spelaren känner harmoni är något som Jowett och Cockerill 

(2002) anser vara betydelsefullt för att få ut goda effekter och i slutändan 

tillfredsställelse hos spelaren. Däremot så poängterar T1 också att det finns en 

balansgång som inte får överskridas, att du som tränare involverar dig för mycket i dina 

spelares liv utöver fotbollen. Införskaffningen av den här kunskapen anser T1 främst 
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handlar om erfarenheter genom livet och alla människor som funnits med på vägen. T1 

menar på att den sociala förmågan har utvecklats enormt sen gymnasieexamen togs. Det 

var nyttigt att flytta iväg från hemstaden och stöta på nya utmaningar och möjligheter 

som har varit högst bidragande till att den sociala förmågan numera är helt annorlunda 

på ett positivt sätt. 

  

T2 berättar att kommunikation är ett övergripande begrepp att behärska som tränare 

och, precis som T1, hur centralt det är i ett ledarskap att kunna sätta sig in sina spelares 

levnadssituationer. Det är främst för att spelarnas bakgrund ser olika ut och alla har inte 

upplevt identiska händelser i livet. Därmed så anser T2 att det behöver finnas en 

förståelse att du har ett annorlunda angreppssätt beroende på vilken person saken berör. 

Denna analys kan sättas i relation till Chelladurai (1978) och hans tes om att spelarnas 

karaktärer och personligheter kommer att avgöra tränarens faktiska beteende. Precis 

som T1 berättade om att ha vetskap om föreningens värderingar och ståndpunkter så 

anser T2 att det måste finnas en ömsesidighet av vad syftet är med verksamheten och 

varför spelarna befinner sig på träningsanläggningen sex till sju gånger i veckan. T2 

menar på att det är av olika skäl, dels att utveckla fotbollsspelare som sedan skall ta nya 

steg i karriären, men också att utveckla människor på ett socialt plan, både när de 

representerar föreningen och i det civila livet utanför fotbollen. Annars så är även T2 

inne på att det måste skapas en trygg miljö för att spelarna skall kunna våga prestera och 

utvecklas. Côté och Gilbert (2009) förklarar i sitt vetenskapliga verk att en tränare måste 

ha egenskapen att kunna skapa en trygg miljö där spelarna får utrymme att testa sina 

fysiska, tekniska och mentala förmågor för att nå utveckling.  

 

Sedan betonar T2 på svårigheten i att få spelare att vilja nå framgång för att bli en 

världsklasspelare istället för att vara den spelare med högst årsinkomst. T2 menar att 

den ekonomiska verkligheten ser annorlunda ut jämfört när T2 själv var fotbollsspelare. 

T2 resonerar likvärdigt med T1 gällande införskaffningen av den interpersonella 

kunskapen. Det är erfarenheter från tiden som elitfotbollsspelare och situationer som 

skett i början på tränarkarriären. T2 påstår att den interpersonella kunskapen utvecklas 

varje dag genom alla människor som du bemöter (Côté & Gilbert, 2009). Tack vare det 

så känner T2 att förmågan att sätta sig in i andra personers vardag har utvecklats 

väsentligt sen tränarkarriären startade. Nash (2012) menar att praktisk erfarenhet som 

tidigare spelare och nuvarande tränare bidrar till en bredare kunskap och på så sätt gör 
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tränaren mer utvecklingsbar. Den informella utbildningen via olika mentorskap och 

fortbildningar som T3 talar om är också viktiga delar att ta med sig i strävan mot en 

duktig tränare (Nash, 2012).  

  

Precis som föregående respondenter så anser T3 att kommunikation är den mest 

användbara egenskapen som tränare att besitta. T2 pratar också om att se helheten hos 

sina spelare, inte endast deras fotbollskunnande. Som tränare så behöver du visa en 

empatisk sida i ditt ledarskap för att inge förtroende och det skall generera i att spelarna 

skall känna sig tillräckligt trygga att våga ta upp olika saker och diskutera dem. T3 

följer upp det och förklarar att relationsbyggande sker varje dag. Nya situationer som 

uppstår med nya människor som skall hanteras utifrån vilket sammanhang det handlar 

om (Ferner, 2013). Nyttan av att erhålla interpersonell kunskap är stor och T3 känner att 

den har utvecklats och att den fortsätter att utvecklas för varje dag som går. T3 är också 

inne på att en stor del i ledarskapet är att utveckla spelare till att bli bättre 

fotbollsspelare, men även att det skall ske en utveckling på ett personligt plan. Som 

nämnt innan så finns det spelare i det här akademilaget som träffar T3 mer än sina egna 

familjer, så det finns ett stort ansvar hos T3 att vara med och fostra dem. Däremot så 

poängterar T3, likt som T1 gjorde, att det inte får uppstå att relationerna hamnar på en 

alltför personlig och familjär nivå. Införskaffningen av den interpersonella kunskapen är 

likvärdig med T1 och T2. Det är främst genom egna erfarenheter som har hjälpt T3 att 

utvecklas och formas till den tränaren som T3 är idag. Sedan så har även 

tränarutbildningar fungerat som lärtillfällen där gruppdiskussioner varit givande för 

fortsatt utveckling och nya kompetenser (Nash, 2012). 

 

T4 är också inne på aspekter om miljön under den interpersonella kunskapen. T4 har en 

önskan att alla sina spelare ska kunna vara i en miljö som präglas av en trygghetskänsla. 

Som spelare ska du enligt T4 kunna komma till träningen och må bra i den miljö som du 

vill utvecklas inom. När spelarna mår bra kan T4 sedan utveckla sociala relationer med 

sina spelare. Det känns som att T4 förstår vikten av att se sina spelare som en del av en 

långsiktig process vilket Nash et. al (2011) identifierat som ett mönster som expert-

tränare använder sig av. Om vi analyserar T4 så ges uppfattningen att T4 har förmågan 

att identifiera vad som krävs för att få sin grupp att kunna klara av de uppgifterna som 

T4 skapar. John och Chattopadhyay (2015) antyder att tränarens intellekt och uppgifter 

gentemot gruppen måste samverka med kunskapsförmågan och motivationen hos dem 
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för att få ett effektivt ledarskap. Crust och Lawrence (2006) är inne på samma spår, då 

det blir allt viktigare som tränare att anpassa sin ledarstil efter olika sammanhang. T4 

inser vikten av sociala relationer med sina spelare.  

 

T1 anser att den intrapersonella kunskapen är extremt viktig. I och med att fotbollen i 

många delar av landet är semiprofessionell så menar T1 att det kan vara svårt för tränare 

att ha tid till reflektion. T1 arbetar med det i stort sett varje dag, och brukar själv åka 

iväg på en reflektionsresa efter säsongen för att knyta an till olika träningar och matcher 

under säsongen. T1 förstår vikten av att reflektera kring hur en tränare förhåller sig men 

även hur viktigt det är att tillåtas att få tid över till det. Att reflektera kring sitt ledarskap 

är enligt Coté och Gilbert (2009) en viktig kompetens att besitta i strävan mot att bli en 

duktig tränare. Vidare menar Hageskog (2003) att reflektion hos tränare kan bidra till att 

utveckla nya idéer och kompetenser, något som T1 verkar förstå.  

 

T2 ser liknande på denna kunskap som T1 och lägger stor vikt vid den. T2 insåg snabbt 

att det krävs en ständig reflektion om helheten i ledarskapet och inte bara runt 

träningsupplägg och taktiska bitar. T2 inser att hans beteende påverkar sina spelare och 

reflekterar därför ständigt utifrån olika situationer i vardagen för att kunna maximera 

sina spelares prestationer. T3 lägger inte så stor vikt vid att reflektera kring sitt eget 

coachande som T1 och T2 gör. Även om T3 inser vikten och fördelarna med det så 

prioriteras det inte så mycket. Hedberg (2015) menar att det ofta blir så att den 

intrapersonella kunskapen hamnar i skymundan hos tränare, vilket T3 är tydlig med att 

beskriva. Vid närmare eftertanke skulle T3 vilja ha mer hjälp och input på hur du kan 

träna upp din intrapersonella kunskap och tänka mer i reflekterande banor. T4 går 

samma väg till mötes som T3 där det inte sker någon vidare reflektion kring sitt 

coachande. Reflektionerna sker till viss del efter träningar och matcher men inte 

tillräckligt. Likt T3 så vet T4 om att ett mer reflekterande förhållningssätt kan bidra till 

utveckling för hans egna ledarskap men återigen så hamnar det lite i skymundan av Coté 

och Gilberts (2009) professionella- och interpersonella kunskapsförmåga. 

 
6.2. Hur uppfattar tränarna att de tillämpar dessa kunskaper i praktiken? 
 
T1 har en förmåga att låta spelarna själva lösa olika dilemman under träningens gång. 

T1 ger enstaka råd både individuellt och kollektivt men dessa fungerar enbart som en 

plattform för att spelarna ska förstå spelets helhet. T1 använder en blandning av 
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övertalande och deltagande ledarstil som innebär att T1 antingen försöker förklara och 

klargöra uppgiften eller ger stöd till spelarna men att de får arbeta mer självständigt 

(Hersey & Blanchard, 1982). Detta kan ha att göra med spelarnas mognadsnivå och i 

vilken mån T1 fokuserar på uppgiften eller relationen. Vidare uppfattas T1 som tydlig 

med kommunikation och feedback till sina spelare. Ofta sker individuell och positiv 

feedback under träningen vilket Høigaard m.fl (2008) påvisar vara något som yngre 

spelare föredrar och reagerar bättre på. Både T2 och T3 instruerar övningarna och 

arbetar med progression, där alla övningar byggs vidare utifrån ett tydligt syfte.  

 

Att vara instruerande som tränare är något som fotbollsspelare föredrar både vid 

framgång och motgång (Høigaard m.fl, 2008). T2 har en förmåga att använda sin 

interpersonella kunskap till sin fördel under träningen. T2 är aktiv, ger positiv feedback 

och har ett krävande men ack så öppet klimat. Du tillåts göra misstag, det uppmuntras 

att våga. Det går att se vissa aspekter som kan hämtas utifrån det transformativa 

ledarskapet (Bass,1985). Dessa ledare utmanar sina adepter, ingjuter självförtroende och 

visar individuell omtanke. T4 visar också likt T2 upp en god professionell kunskap 

under sina träning (Coté & Gilbert 2009). Övningarna byggs vidare likt en progression 

men det sker ingen individuell feedback utan den sker kollektivt. Möjligtvis kan det 

vara fördelaktigt för T4 att skapa ett mer engagemang i relationen med sina spelare. 

Jowett och Cockerill (2002) kallar detta för commitment och antyder att ett engagemang 

hos tränaren gentemot spelaren kan skydda mot eventuella negativa utfall.  

 

Alla tränare är noggranna med sina övningar och att de följer spelidé och syfte med 

träningen. Det är avslappnade miljöer vilket tyder på tränare som kan kombinera både 

proffsigt men samtidigt relationsinriktat klimat. Det som ofta saknas är den individuella 

feedbacken, vilket kan leda till en möjligtvis svagare relation. T2 menar att du som 

tränare först försöker skapa en känsla samt tydlighet i kommunikationen för sina spelare 

för att sedan börja bygga relationer. T2 använder positiv feedback varje gång under 

träningen, och samtidigt så finns alltid glimten i ögat vid eventuella misstag. Miljön 

som T2 skapat tillsammans med upplägg av träning och interpersonella kunskaper anses 

vara den mest lämpade utifrån kontexten. T2 imponerar med en stor förmåga att 

interagera sin professionella och interpersonella kunskap i praktiken, och gör saker 

utifrån hur T2 själv uppfattar sitt ledarskap (Coté & Gilbert, 2009) 
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7. Slutsatser 

 

Nedanför redogörs för de slutsatser som kan identifieras och är återkommande under 

resultat och analysdelen.      

  

7.1. Anpassa ledarskapet efter kontexten 

Det finns en hel del spännande insamlingar, främst från intervjuerna, men även från 

observationerna, att bearbeta igenom i diskussionen. Den allra tydligaste gemensamma 

nämnaren som samtliga tränare är inne på är att anpassa sitt ledarskap till den rådande 

kontexten. Det är av stor vikt att vara flexibel och kunna anpassa sitt ledarskap utefter 

vad det är för social situation som skall behandlas. Forskare menar på att förståelse för 

kontexten i idrottssammanhang är en central del för att uppnå ett effektivt ledarskap. 

Hersey och Blanchard (1982) har dragit slutsatsen att ett effektivt ledarskap grundas på 

att en tränare eller ledare kan anpassa sitt ledarskap efter gruppen och kontexten. Det 

här är något som styrks på flera håll att ett effektivt ledarskap är beroende av kontextens 

karaktär (Crust & Lawrence, 2006) ; (Ferner, 2013) ; (Cakioglu, 2003). I och med att 

samtliga tränare värdesätter den här egenskapen rent teoretiskt så genererar det i att 

tränarna själva uppfattar att de besitter en viss interpersonell kunskap, som då är en av 

de tre kunskapsformerna i Côté och Gilberts (2009) idé om vad som krävs för att bli en 

effektiv tränare. Beroende på vilken nivå gruppen och föreningen verkar inom så gäller 

det att anpassa sig, vilket tränarna själva uppfattar att de klarar av (Isberg, 2007). 

Tränarna inser att alla individer är olika och då krävs olika bemötande. Flexibiliteten, att 

kunna integrera individer med olika bakgrund i samklang med mål och syfte med 

verksamheten är något att beakta.  

 

7.2. Se individen som en helhet 

En annan slutsats som kan kopplas till Coté och Gilberts (2009) interpersonella 

kunskapsform är tränarnas förmåga att ha en helhetssyn på individen. Tränarna talar om 

att utveckla fotbollsspelare, men även människor på ett socialt plan som kan fungera ute 

i det civila livet. De vill att sina spelare ska må bra i livet för att trivas och tränarna 

anser att de försöker ta sig tid till alla för att skapa en trygg miljö. De värderar 

skapandet av en positiv och trygg utvecklingsmiljö. Detta sker utifrån tränarnas 

förmågor till öppna dialoger, att få gruppen att bete sig utifrån föreningens värderingar. 

Det ska finnas god trivsel och professionalitet i den kultur som råder inom laget. Detta 
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vet tränarna om och försöker applicera det genom sin interpersonella kunskap. Att 

kunna ha en empatiförmåga och vara behjälplig i de sociala relationerna grundas i 

kommunikationen. Detta är något som tränarna besitter en god kunskap om. Tränarna 

inser sitt stora ansvar i att fostra goda fotbollsspelare, men även människor och det sker 

genom att serva dem med allt vad de vill ha hjälp med. Detta sätt att se på sina spelare 

är något som präglar tränarnas ledarskap.     

 

7.3. Bred införskaffning av professionell och interpersonell kunskap 

Ytterligare en noterbar slutsats är att det finns en införskaffning av den professionella 

och interpersonella kunskapen hos tränarna som är bred. Erfarenheter är den främsta 

kunskapskällan som enligt Nash (2012) är en insamlingsmetod av kunskap, främst 

genom bemötande av andra människor, som ger en tränare större vetskap. T2 och T4 har 

i och med sina bakgrunder som elitspelare en än mer omfattande kunskap som gav dem 

förutsättningar att ta med sig in i sina tränarroller. Samtliga tränare sitter på 

tränarutbildningar på olika nivåer. Till sist så är universitetsutbildningar något som T1, 

T2 och T3 erhåller. Utbildning är en annan kunskapskälla som Nash (2012) är en viktig 

faktor för att tränare att utvecklas och kunna bli en effektiv tränare.   

 

7.4. Intrapersonell kunskap hamnar i skymundan 

Sett till Côté och Gilberts (2009) tre kunskapsformer så är det tydligt att det är den 

intrapersonella kunskapen som prioriteras minst. Det är endast T1 och T2 som berättar 

att den värdesätts i deras ledarskap. De har uppfattat den intrapersonella kunskapen som 

en vital del i sitt ledarskap och att det bidrar till utveckling för dem själva, men även för 

spelarna. Som Hedberg (2015) påpekar så löper det en risk att tränare glömmer av att 

arbeta och utveckla sin intrapersonella kunskap. T3 och T4 förklarar att de inte har lagt 

så stor fokus på att reflektera kring sitt ledarskap. Därmed så finns det en utmaning för 

dem att börja resonera mer kring det för att förbättra sitt ledarskap och ta sig ett steg 

närmare att uppnå ett effektivt ledarskap. 
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8. Metoddiskussion 
 
Forskning kring området ledarskap är till synes omfattande vilket har skapat goda 

förutsättningar till att finna relevanta teorier som lämpar sig för studiens syfte. Studiens 

teoretiska utgångspunkter är breda vilket har skapat en trygghet för studien att vila på 

och det får anses vara positivt. Vid insamlingen av data föll valet på fyra tränare där 

samtliga fyra ställde upp mer än gärna på intervju och observation för att bidra med sina 

kunskaper och erfarenheter. Med all insamlad data kunde empirin appliceras på 

frågeställningarna vilket gav intressanta svar att analysera. Genom att skicka ut frågorna 

tillsammans med en förklaring på vad orden betydde kunde respondenterna förbereda 

sig vilket skapade en mer effektiv intervju och mer genomtänkta svar. Med det sagt går 

det att rikta en viss självkritik mot studien då det enbart gjordes en observation per 

respondent. Det kan vara svårt för forskaren att uppfatta allt som händer på en 

observation och det hade gett ett större underlag om fler observationer hade genomförts. 

Vidare skiljer sig erfarenheten mellan respondenterna då hälften har spelat på elitnivå 

medan den andra hälften har studerat på universitetsnivå, vilket kan göra att svaren kan 

skilja sig åt. Den intrapersonella kunskapen fick inte samma uppmärksamhet då 

intervjun efter observationen fick ge vika då tid hos respondenterna inte fanns 

tillgänglig. Med en bättre planering och dialog med respondenten hade detta problem 

kunnat lösas och en extra intervju efter träningen hade kunnat genomföras. Då hade 

forskarna kunnat få en tydligare bild av tränarnas reflektioner kring sin träning och 

ledarskapet.  

 
8.1. Vidare forskning  
 
Tränarkunskaper är ett intressant ämne som det hade kunnat gå att forska kring 

ytterligare. Forskarna har tagit fram några exempel på hur den vidare forskningen hade 

kunnat gå tillväga. Det hade blivit en bredare empirisk datainsamling om fler 

respondenter skulle intervjuats och observerats. Då skulle det finnas fler aspekter och 

perspektiv på hur tränarna resonerar kring sitt ledarskap. Vidare hade det varit intressant 

att undersöka vilket typ av ledarskap som spelarna i en akademiverksamhet föredrar 

kontra hur tränarna ser på det. På så sätt kan det ses huruvida bilden samstämmer 

mellan tränare och spelare.  
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9. Sammanfattning 

Syftet med studien var att få en utökad förståelse för hur fotbollstränare i 

akademiverksamheter arbetar med sitt ledarskap utifrån Côté och Gilberts (2009) tre 

kunskapsformer i teorin, men även hur de tillämpade det i praktiken. Genom att 

identifiera det genom intervjuer och observationer. 

 

Efter att ha färdigställt studien så har det framställs svar på hur tränare arbetar med sitt 

ledarskap i relation till kunskaperna. Det har blivit en tydligare bild både för forskarna i 

studien, men även för respondenterna vilka kunskaper som de besitter i både större och 

lägre grad. Nash (2012) menar på att det är centralt i ett ledarskap att kunna anpassa sitt 

ledarskap efter vilken kontext du befinner dig i. Det här har samtliga respondenter redan 

tagit i beaktning och arbetat en hel del med. Däremot så finns det kunskaper med mer 

bristfällig kännedom och potentiella förbättringsmöjligheter, i synnerhet den 

intrapersonella kunskapen. Studien har lyckats erhålla den önskade datainsamlingen och 

kunnat analysera respondenternas teoretiska svar och praktiska påvisningar på ett sätt 

som har besvarat syftet och frågeställningarna. Förhoppningen är att den här studien kan 

bli som ett hjälpmedel för respondenterna att utveckla sitt ledarskap, men att det även 

kan bidra till utveckling för utomstående tränare.   
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11. Bilaga 1 
      
Intervjuguide 
 
1.   Vad	  innebär	  ett	  bra	  ledarskap	  för	  dig?	  

2.   Vilka kompetenser anser du är viktigast för att möjliggöra en bra tränare? 

•   Varför just dessa? 

 

3.   Finns det kompetenser som du anser vara mindre viktiga att besitta för att 

möjliggöra en bra tränare? 

4.   Vad är det som har format dig till den tränaren du är idag? 

5.   Hur arbetar du med den interpersonella kunskapen i praktiken? 

6.   Hur har du införskaffat din interpersonella kunskap? 

7.   Hur arbetar du med den intrapersonella kunskapen i praktiken? 

8.   Hur har du införskaffat din intrapersonella kunskap? 

9.   Hur arbetar du med den professionella kunskapen i praktiken? 

10.   Hur har du införskaffat din professionella kunskap? 

 



 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I 
 

 


