
 

 

 

 

 

Fystränaren i svensk 

elitfotboll 

Synen på kompetens och ledarskap 

 

 

 

Carl Ekström 

 

Idrottsvetenskapligt examensarbete (2IV31E) 

15 högskolepoäng 

 

 

 

 

Datum: 22-06-16 

Handledare: Göran Gerdin 

Examinator: P-G Fahlström 



 

4 

Abstract 

 

Denna uppsats redovisar genom kvalitativ metod hur fystränare i Allsvenskan upplever sin 

bakgrund och kompetens, och deras syn på ledarskapet i den miljö de verkar i. I takt med att 

elitfotbollens organisation och prestationskraven inom densamma utvecklas ökar betydelsen 

av fysträning. Uppsatsen redogör för hur fystränaren som i egenskap av att utöva ett ledarskap 

når prestationsutveckling – i kontrast till att se fysträning ur strikt fysiologiska eller 

motsvarande perspektiv. 

 

Intervjuer med sex utvalda fystränare verksamma i herrallsvenskan visade vilken betydelse de 

gav olika delar av sin kompetens och bakgrund, samt hur viktig egen ledarutveckling över tid 

är. Fystränarna utövade ett situationsanpassat ledarskap med hänsyn till den komplexa miljö 

de verkade i, där bland annat spelare, lag, övriga ledare och aktivitet påverkade deras 

ledarbeteende. Deltagarna redogjorde även för deras specifika roll i den tränarstab de ingick i, 

som en funktion av till exempel övriga tränares ledarstilar och ansvarsområden. Genom att 

arbeta utifrån ett individfokus använde fystränarna ett relationsorienterat ledarskap som ett 

verktyg för att utveckla idrottsprestationen hos spelare och lag. 

 

 

Nyckelord: fystränare, elitidrott, ledarskap, fotboll, kompetens. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Spelare - de bryr sig inte om hur mycket du vet, 

förrän de vet att du bryr dig.”  

(Respondent 03). 
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Förord  

 

Det gedigna området fysträning är med största sannolikhet min främsta passion. Från att först 

ha riktat strålkastaren i konservativa riktningar mot vilken träning som är ”bäst” för vem, i 

vilken idrott, under vilka förutsättningar och hur detta kan praktiseras, landade jag slutligen i 

något mer kontroversiellt och kittlande (med hänsyn till det aktuella forskningsläget). Något 

som jag i efterhand är väldigt glad över att jag gjorde.  

 

Att förstå att en fystränare inom elitidrott inte bara innehar spetskompetens inom fysträning 

och står i valfri källarlokal en timme före/efter lagträning varje onsdag med sina atleter, utan 

är en given integral del i ett lag är helt vitalt. Att fystränaren faktiskt aktivt, medvetet och med 

en uppsjö motiveringar utövar ett ledarskap i precis lika stor grad som huvudtränaren eller 

assisterande tränare, anser jag är extremt väsentligt. Om ledarskapet i tränarstaben skiljer sig 

mellan tränarna blir det genast än mer intressant. 

 

Även om jag personligen lärt mig väldigt mycket genom arbetet med denna uppsats, har jag 

bara skrapat på ytan på vad jag bedömer som ett väldigt aktuellt och komplext problem. Inte 

bara för fystränaren och elitfotbollen som sådan utan även för utvecklingen av svensk idrott. 

Utvecklingsmöjligheterna är enorma – hur bör utbildningen bedrivas för fystränare? Under 

vilka former, och i samarbete med vilka förmågor? I vilken grad kan erfarenheterna och 

kunskapen spridas mellan olika idrotter och klubbar? Den inbördes relationen mellan praktiskt 

förvärvad erfarenhet och teoretisk kunskap och hur den ska behandlas framstår som den 

svåraste nöten att knäcka. Svensk idrottsrörelse kan med största sannolikhet hävda sin position 

även internationellt genom utveckling inom området. 

 

Jag vill rikta ett hjärtligt tack till de sex deltagare som ställde upp på undersökningen. Inte bara 

för att jag fick ta del av er tid, kunskap och era erfarenheter, utan för det genuina intresse ni 

visade för min uppsats. Tack! 

     

    Växjö, den 21 maj 2016 
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1. Introduktion 

 

Fotboll är en av världens största idrotter, där Fédération Internationale de Football Associations 

(FIFA), det internationella fotbollsorganet, har 208 nationella medlemsförbund i världen 

(Lever, 1995; SvFF, 2015; Reilly & Williams, 2003). Enligt Riksidrottsförbundet (RF), svensk 

idrotts paraplyorganisation och FIFA sysselsätter svensk fotboll mellan 400 000 och en miljon 

individer årligen (FIFA, 2015; RF, 2015). Högstaligan på herrsidan i Sverige, Allsvenskan, 

omsatte år 2014 drygt 1,3 miljarder kronor (Sports Business Group, 2015). År 2015 bidrog 

svenska staten med drygt 41 miljoner kronor i specialförbundsstöd till fotbollen - nästan det 

dubbla mot närmaste idrott på listan (RF, 2015b). 

 

Till följd av fotbollens utveckling avseende professionalisering och kommersialisering 

förändras fotbollens moderna organisation (Söderman, 2004; Sund, 2003; Peterson, 2002). 

Elitfotbollen är idag en internationell bransch och viktig arbetsmarknad, med tillhörande 

prestationskrav (Peterson, 2002; Sund, 2006; Nilsson, 1997). För att överleva och hävda sig 

såväl nationellt och utomlands ställs krav på ”en rationell organisation och yrkesroller som är 

kopplade till en formell utbildningsverksamhet och utövas på heltid” (Peterson, 2002, s. 399). 

Stödjande roller i den moderna, professionella fotbollsorganisationen är exempelvis 

sportchefer, kanslipersonal, tränare, marknadsförare och ekonomer (Peterson, 2002). 

 

Ovanstående utveckling leder även till ökade krav på enskild spelare, där spelarens prestation 

kan ökas genom bland annat fysisk träning (Reilly & Williams, 2003; Stølen, et al., 2005; 

Nilsson, 1997). Fysträning handlar kortfattat om att utveckla en individs fysiska kvaliteter, så 

att denne påverkar sin prestation inom en specifik idrott eller arbetsuppgift (Augustsson, 2010; 

Kenney, et al., 2012; Dorgo, 2009). Fotboll ställer krav på fysträningens samtliga fyra 

grundläggande områden; styrka, uthållighet, rörlighet och koordination (Stølen, et al., 2005). 

Tävlingslogiken och kraven inom elitfotbollen resulterar i att kraven på bland annat spelares 

fysiska kapacitet blir allt viktigare, där de internationellt bästa klubbarna fortsätter att förbättra 

sina spelares nivåer och testvärden (Stølen, et al., 2005; Sund, 2003).  

 

Som ett resultat av betydelsen av spelarens prestation har området de senaste årtiondena 

beforskats relativt hårt. Några exempel är effekterna av rörlighetsträning, styrka- och 

snabbhetsträning, spänstträning och intervallträning på fotbollsspelares prestation (Little & 
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Williams, 2006; Little & Williams, 2005; Castagna, et al., 2009; Kotzamanidis, et al., 2005; 

Campo, et al., 2009). Inom fältet råder numera i det närmaste ett konsensus kring 

talangutvecklingen, där allsidig fysisk träning betonas både för skadeprevention och prestation 

(Côte, et al., 2009; Team Danmark, 2006; Dorgo, 2009).  

 

Parallellt med att området har genomgått utveckling, har även nationella idrottsförbund och 

andra organisationer i Sverige visat sitt intresse för fysträning. Ett konkret exempel är RFs 

styrdokument med riktlinjer för styrketräning för barn- och ungdom (RF, 2009). Svenska 

Fotbollsförbundets (SvFF) utbildningsansvarige menade i en intervju om träningslära att: ”Den 

delen är viktig för att tränarna ska kunna kommunicera med och förstå vad klubbarnas 

fystränare och andra specialister jobbar med.” (Lundberg, 2010). 

 

Förbundskaptenen i herrarnas U21-landslag i fotboll sade att ”Vi kan förbättra fysträningen 

med tonvikt på koordination, balans och smidighet”, för att göra laget mer konkurrenskraftigt 

i landskamper (svenskfotboll.se, 2015). Betydelsen av fysträning förefaller genom ovanstående 

redogörelser som utbredd.  

 

Problematiken uppenbarar sig när fokus flyttas från fysträning till yrkesrollen och titeln 

fystränare. I kontrast till det jämförelsevis starka underlaget rörande optimering av fysisk 

träning, har det forskats relativt lite i Sverige på ledare inom idrotten och hur de uppfattas av 

sina atleter (Fahlström, 2006). Detsamma gäller fystränare internationellt - exklusive specifikt 

avgränsade områden inom träningslära som till exempel styrke- eller spänstträning (Dorgo, 

2009). Detta trots att arbete inom området idrott som tränare eller coach innebär en 

maktposition som har vissa likheter med att vara lärare, och handlar delvis om överföring av 

kunskap mellan individer (Cassidy, et al., 2009; Fahlström, 2004). En följdverkan av 

elitfotbollens utveckling inom professionalisering är mer specialiserade roller, vilket uttrycks 

av citatet ovan (Peterson, 2002; Lundberg, 2010). 

 

Uppsatsens relevans består i att undersöka fystränarens förhållningssätt till ledarskap både med 

avseeende på spelare och den närmaste organisationen, det vill säga tränarstaben. Den ständiga 

utvecklingen av elitidrotten i kombination med att fystränare som yrkesgrupp är relativt ny 

skapar en mängd frågor (Dorgo, 2009). Är fystränaren i dagens svenska elitfotboll en 

specialiserad roll med spetskompetens begränsad till fysträning? Kompetens ses som en 

funktionell tillämpning av individens kunskap, inlärda färdigheter och arbete (Törnquist, 
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2004). Hur sker samarbetet med övriga ledarfunktioner i och runt fotbollslaget? SvFFs 

utbildningsstege för fotbollstränare innefattar i viss mån träningslära, och till skillnad mot krav 

på UEFA Pro-licens för huvudtränare i högstaligorna i Sverige återfinns inga motsvarigheter 

för fystränare (Lundberg, 2010; SvFF, 2016; SvFF, 2016). Kontrasten är uppenbar vid en första 

anblick på utbudet av formella fystränarutbildningar, där det förutom Idrottens 

Fystränarutbildning (FTU) i svenska idrottsrörelsens regi, existerar en mängd motsvarigheter 

hos privata aktörer, även internationellt sett (SISU Idrottsutbildarna, 2016).  

 

Frågorna bedöms vara många och betydelsefulla för svensk elitfotbolls utveckling. Genom 

ökad förståelse och kunskap om fystränare som profession ur ett helhetsperspektiv, bedömer 

författaren att utvecklingsmöjligheterna kan kartläggas - såväl gällande utbildningsverksamhet 

som allmänt. Sammanfattande motivering är att förhoppningsvis fylla några av luckorna genom 

att undersöka svenska fystränares syn på kompetens och ledarskap.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att undersöka fystränarens bakgrund, utbildning 

och kompetens i den svenska elitfotbollen och hur det utövade ledarskapet upplevdes. 

Fystränarnas egna uppfattningar om ledarskapet – förhållningssättet till framförallt spelare och 

tränarstab – var utgångspunkten för undersökningen. Studien utgick från följande 

frågeställningar: 

 

2.1 Frågeställningar 

 

 Vilken bakgrund, utbildning och kompetens har fystränaren i svensk fotboll på elitnivå? 

 Hur förhåller sig fystränare i svensk fotboll på elitnivå till sitt utövade ledarskap på 

individ- och lagnivå? 

 

2.2 Avgränsning 

 

Med fotboll på elitnivå menas högstaserien inom herr- och damsidan i svensk fotboll, med 

andra ord allsvensk nivå. Denna avgränsning motiveras i uppsatsens metodkapitel. 
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3. Tidigare forskning 

 

Detta kapitel syftar till att redogöra för den tidigare forskning som är relevant för 

undersökningens syfte om fystränare. Huvudfokus ligger på ledarskap och aspekter som är 

specifika inom fältet idrott. I mindre grad redogörs även för den professionella miljö som 

fystränaren verkar i. Syftet med denna redogörelse är att i uppsatsens senare delar kunna 

förklara fystränarnas syn på sin kompetens och hur de ser på sin roll i tränarstaben. Kapitlet 

som helhet avser leda fram till de ramverk och teorie, som i slutändan kan förklara fystränarnas 

yrkesutövning med avseende på kompetens och ledarskap.  Kapitlet inleds med 

kommersialisering och professionalisering inom svensk idrott. Därefter behandlas allmängiltig 

ledarskapsforskning för att därefter specificeras mot ledarskap inom idrottsforskning samt 

ledarskap inom lagidrotter och fotboll.  

 

3.1 Kommersialisering och professionalisering inom svensk 

idrott 

 

För att förstå den kontext och organisation som fystränaren verkar i, och för att förklara 

fystränarens förhållningssätt till sin kompetens, redogörs nedan för de kommersialiserings- och 

professionaliseringskrafter som är aktuella i svensk idrott (Sund, 2003). Peterson (2002) menar 

att de agerar med stort mått av synergi. Av denna anledning är avsnittet indelat i två inledande 

delar. I viss mån betraktas ovanstående även ur ett globaliserings- och 

internationaliseringsperspektiv, då elitidrotten utvecklats mot en internationell arbetsmarknad, 

som bedöms påverka den svenska fystränarens syn på sin kompetens (Sund, 2003). Dessa två 

perspektiv nyttjas i avsnittets sammanfattande och avslutande del.  

 

3.1.1 Kommersialisering 

 

Peterson (2002) redogör för begreppet kommersialisering och hur det ter sig inom idrott med 

följande definition: “Att göra något – i vårt fall idrott – till föremål för vinstgivande 

affärsverksamhet. […] Att kommersiell idrott inte i första hand anordnas för idrottens egna 
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skull – för utövare och åskådare – utan för att ge vinst.” (Peterson 2002, s. 397). Utvecklingen 

mot kommersialisering har enligt Peterson (2002) pågått sedan mitten av 1960-talet. Trenden 

är dock relativt avgränsad såväl med avseende på kön som idrott, och förekommer i första hand 

på herrsidan i de större lagidrotterna i Sverige, exempelvis fotboll och ishockey (Sund, 2003; 

Sund, 2006; Peterson, 2002). 

 

Den svenska idrottsrörelsen, internationellt sett unik med avseende på folkrörelseförankringen, 

skiljer sig något från övriga länder med hänsyn till kommersialiseringens drivkrafter (Sund, 

2003; Sund, 2006). Istället för att även drivas på av elitinriktad skolidrott som i andra länder, 

består den svenska förändringen mot kommersialisering nästan uteslutande av den privata 

marknaden (Sund, 2003). Sund menar att den nuvarande finansieringen i svensk idrott kan 

delas in i två läger; marknaden som finansierar elitidrotten och staten som finansierar 

ungdomsidrotten. Motiveringen bakom den statliga finansieringen är i främsta hand ökad 

folkhälsa och social integration genom den svenska ungdoms- och breddidrotten (RF, 2009; 

Peterson, 2002; Sund, 2003). Fokus för denna uppsats ligger dock på svensk elitidrott, och 

därmed görs ingen vidare problematisering kring ovanstående fråga mer än att konstatera att 

komplexiteten är ett faktum. 

 

Ovanstående resonemang leder fram till det synsätt som kan förklara elitidrottens företeelser, 

nämlingen att idrotten blir en vara som produceras för en marknad (Peterson, 2002). I enlighet 

med samma normer som gäller alla ekonomiska marknader så inbegriper det ett visst mått av 

konkurrens och tävlingsvilja (Peterson, 2002; Nilsson, 1997). Med ovanstående i beaktning 

tillkommer även prestationskrav på både organisatorisk nivå i form av fotbollsklubbar, men 

även ner på enskilda idrottsmän och idrottskvinnor, det vill säga den arbetskraft som verkar 

inom sfären (Peterson, 2002; Nilsson, 1997). Att den svenska fystränaren som verkar inom 

elitfotboll skulle stå helt utanför detta faktum framstår som naivt. Sund (2003) sammanfattar 

ovanstående med att ”Trots att de flesta elitklubbar inom fotbollen lever under mycket pressade 

förhållanden synes det inte finnas några krafter som kan stoppa utvecklingen” (Sund 2003, s.  

2). Parallellt menar Peterson (2002) att tävlingskulturen och de medföljande kraven även har 

sina dåliga sidor som uttrycks i form av fusk, doping och idrottsskador. 
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3.1.2 Professionalisering 

 

Professionaliseringen inom den svenska fotbollen går hand i hand med kommersialiseringen, 

men de är inte uteslutande beroende av varandra (Peterson, 2002). Professionalisering innebär 

både ett ökat behov och krav på kompetens och att som organisation tillgodose denna 

kompetens genom anställningar (Forslund, 2012). När en kompetens är eller övergår till att ses 

som en profession leder det ofta till krav på akademisk utbildning i form av högskoleexamen 

(Sund, 2004). Vidare effekter är att yrkesgruppen tillskrivs legitimering och villkor som till 

exempel facklig organisation. De ökade ekonomiska förutsättningarna och tidigare nämnda 

förhållande inom elitfotbollen har lett till krav på förfinade och effektiviserade organisationer, 

definierade yrkesbefattningar, utbildning och heltidsanställningar (Peterson 2002). Klubbarnas 

dagliga verksamhet sköts av personer anställda på lönebasis, även ner på ungdomsnivå 

(Peterson, 2002). 

 

Peterson (2002) menar att medföljande hierarki och professionalisering leder till motsättningar 

gentemot ”(f)öreningskänsla, idealitet och sammanhållning” (Peterson 2002, s. 400). 

Professionaliseringen påverkar inte bara klubbens organisation utan även utövandet av idrotten 

som sådan (Nilsson, 1997). Fotbollen har utvecklats i likartad riktning i andra nordiska länder, 

framförallt Norge och Danmark. Denna trend har i nästan uteslutande grad skett inom den 

manliga idrotten, vilket fört med sig en mer hierarkisk och specialiserad fotbollsorganisation 

(Sund, 2006; Peterson, 2002).  

 

3.1.3 Internationell arbetsmarknad 

 

I följande avsnitt summeras föregående två avsnitt med avseende på kommersialisering och 

professionalisering, och vilka effekter detta har på den svenska elitfotbollen som 

arbetsmarknad. Vidare lyfts även ett internationaliseringsperspektiv in, då elitfotbollen även 

utvecklats till att bli en internationell arbetsmarknad (Sund, 2003; Peterson, 2002; Nilsson, 

1997). Syftet är att ge författaren verktyg för att förklara de upplevelser som fystränarna i 

undersökningen har med avseende på den kontext de verkar i, och kompetensen som är knuten 

till densamma. Därav läggs fokus just på elitfotbollens yrkesverksamma som helhet och inte 

på spelare. 
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Enligt (Sund, 2003) är fotbollen i stor utsträckning sin egen lagstiftare och att förhållanden och 

normer som gäller i övriga samhällsskikt inte appliceras fullt ut inom sfären. Genom 

kommersialiseringen har (elit)fotbollen blivit mer självständig mot staten, parallellt med att 

den som arbetsmarknad ökat i betydelse. Sammanfattningsvis leder familjeideologin och 

rådande förhållanden till att svåra beslut kan fattas - med kravet på kort varsel - av få personer 

inom klubbmiljön och att demokratin därav i viss mån kan ifrågasättas (Sund, 2003). I 

sammanhanget bör den tidigare beskrivna hierarkin på organisationsnivå nämnas (Peterson, 

2002). Ovanstående bör således påverka även fystränaren i dennes yrkesutövning. 

 

De ökade ekonomiska förutsättningarna, i form av löneutveckling och omsättning i 

miljonklassen för fotbollsklubbarna, leder till att elitidrotten blir en allt viktigare 

arbetsmarknad (Sund, 2004; Sund, 2003). I kombination med idrottens inre tävlingslogik samt 

professionaliseringstrenden är pressen stor på både spelare och andra yrkesverksamma som 

arbetar i elitmiljön (Sund, 2003; Nilsson, 1997). Inte minst för att fotbollens arbetsmarknad, 

bland annat genom större självständighet mot stat, är starkt internationellt beroende (Sund, 

2003). Så här beskriver Sund (2006) nuläget: ”Kommersialiserad elitfotboll är numera en del 

av en idrottsbransch som finns på en internationellt reglerad marknad” (Sund 2006, s. 43. 

Svenska spelare och tränare arbetar i andra länder, och detsamma gäller omvänt i form av 

förekomsten av utländska personer i den svenska elitfotbollen (Sund, 2003). I linje med 

Petersons (2002) argument kring motsättning mellan klubbkänsla och professionalisering 

menar Sund (2003) att spelare och tränares klubbyten blivit en del av vardagen till följd av 

sfärens inneboende logik om tävlan och konkurrens.  

 

Till följd av internationaliseringen och det faktum att yrkesverksamma rör sig i en större 

marknad blir även kraven som ställs på kompetens större (Sund, 2003). Inte minst för 

fotbollsspelare, till följd av Bosmandomen och den på vissa vilkor fria rörligheten inom EU. 

Det är dock något oklart i exakt vilken utsträckning detta påverkar verksamma tränare inom 

elitfotbollen, men att ett samband bör finnas är logiskt med tanke på  förhållandet och beroendet 

mellan spelare och tränare. Det kulturella perspektivet blir aktuellt först senare vid 

redogörelsen för ledarskapsforskningen, men det bör ändå nämnas att med utländska spelare 

följer krav på hänsynstagande från ledare som arbetar med dessa spelare (Isberg, 2003). 

Peterson (2002) problematiserar förhållandena inom den svenska elitfotbollen och menar att 

klubbarna i regel har export och försäljning av fotbollsspelare som en vital inkomstkälla. Att 
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utbilda och utveckla dessa talanger ”är svårt att förena med ett långsiktigt och stabilt lagbygge” 

(Peterson 2002, s. 404). 

 

3.1.4 Sammanfattning 

 

Svensk fotboll har sedan 1960-talet utvecklats från en rörelse med amatörideal och stark 

folkrörelseförankring till att bland annat som underhållning bli en bytesvara och produkt till 

följd av kommersiella intressen, framförallt från den privata marknaden (Sund, 2003; Sund, 

2006; Peterson, 2002). Utvecklingen har skett framförallt inom herrfotbollen och i likartad 

utsträckning i övriga nordiska länder. Elitfotbollen är en internationell arbetsmarknad både 

avseende tränare och spelare, med stark tävlingskultur och konkurrens som inneboende 

variabler. Ovanstående leder bland annat till ökade krav på kompetens för de individer som är 

yrkesverksamma inom området. Organisatoriskt ställs det krav på effektiva fotbollsklubbar 

med välutbildad och specialiserad personal. Detta anses vara underlag för att förstå och 

analysera fystränarna i deras yrkesutövning. Ur vissa hänseenden förefaller elitfotbollen vara 

toppstyrd, till följd av krav på svåra beslut under kort tid. Ur ett samhällsperspektiv skiljer sig 

elitfotbollen från och är i vissa avseenden starkt självständig gentemot staten, även om ett 

strukturellt inflytande fortfarande utövas (ibid.). Sammanfattningsvis anses ovanstående 

faktorer påverka kontexten som fystränaren verkar i, framförallt i form av prestationskrav, 

professionalisering och internationalisering av arbetsmarknaden. Nedan följer en avslutande 

summering lista över elitfotbollens särdrag (Sund, 2003). Fotbollen är relativt mer självständig 

gentemot svenska staten jämfört med andra samhällssystem. Fotbollsorganisationerna 

utmärker sig även genom paternalism och familjeideologi. Den nutida fotbollen ingår i en 

internationell bransch med internationella regler. 
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3.2 Ledarskap 

 

3.2.1 Översikt 

 

Ledarskap har länge varit ett populärt område, både rent generellt i samhället och så även inom 

vetenskapen (Weinberg & Gould, 2011; Forslund, 2013). Engagemanget kring stora ledare har 

inspirerat människor i frågor som t.ex. hur deras framgång kan förklaras, och vilka egenskaper 

en bra ledare har. Typiskt för området är att specifika ledare – genom deras egenskap av att 

vara ledare – lätt blir ikoner och förhållandevis enkla att identifiera. Svårare är det att förklara 

vad som gör en ledare (Weinberg & Gould, 2011). Nedan följer en kortare överblick över fältet 

ledarskap generellt. 

 

Den mest utbredda och populära definitionen av ledarskap de senare åren lyder: ”Ledarskap 

handlar om en process då en eller flera personer leder eller styr andras aktiviteter i en viss 

riktning genom olika typer av påverkan” (Fahlström 2004, s. 77). Ofta handlar denna påverkan 

och den interpersonella dimensionen om att ledaren ska skapa motivation hos individen i syfte 

att nå det utstakade målet (Weinberg & Gould, 2011; Forslund, 2013). Weinberg och Gould 

(2011) fortsätter med att lyfta fram att förmågan att skapa en gemensam vision och målbild är 

eftersträvansvärd hos den moderne ledaren. Grundläggande för tolkningen av teorier och 

modeller inom området är resonemanget att ledarskapsprocessen består av tre faktorer; ledare 

som interagerar med följare i en kontext (Fahlström, 2004). Denna kontext kan bestå av till 

exempel den fysiska eller organisatoriska miljön som ledaren arbetar i, men avser också 

kulturen på arbetsplatsen (Forslund, 2013). 

 

Skillnaden mellan en formell och informell ledare är att den förre har utsetts eller valts till att 

inneha en ledande position i gruppen eller organisationen (Forslund, 2013; Fahlström, 2004). 

Den informella ledaren utövar däremot ett naturligt ledarskap till följd av till exempel karisma, 

personlighet eller andra faktorer som är svåra att mäta (Fahlström, 2004). 
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3.2.3 Ledaregenskaper och ledarstilar 

 

Härnäst följer en ytlig sammanfattning kring ledarstilar och ledaregenskaper i syfte att utgöra 

generellt underlag för att förstå och tolka fystränarnas ledarskap. 

 

Den teori som tidigast fick störst genomslag var Kurt Lewins modell om auktoritärt och 

demokratiskt ledarskap (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Forslund (2013) menar att en 

auktoritär ledare själv tar alla beslut som påverkar gruppen och i regel anses som mindre 

omtänksam. Demokratiska ledare låter istället gruppens medlemmar i olika utsträckning vara 

med i beslutsfattandet, och ökar i teorin medlemmarnas trygghet (Fahlström, 2004; Forslund, 

2013). En tredje ledartyp adderades senare och behandlar ett så kallat abdikerat ledarskap, där 

ledaren är passiv, otydlig och inte bryr sig om gruppen. En till ytan snarlik teori utvecklades 

vid Ohio State University som delade in ledarna i två kategorier: ledning genom omtänksamhet 

eller strukturering (Forslund, 2013; Weinberg & Gould, 2011). Ledare som lutade åt 

omtänksamhet hade fokus på relationer, empati och respekt för gruppens medlemmar. Den 

senare kategorin ledde istället gruppen mot mål genom betoning på planering, informering och 

direktstyrning (Forslund, 2013; Weinberg & Gould, 2011). Fortsättningsvis sammanfogas 

begreppen omtänksamhet och socialt inriktat ledarskap tillsammans med det mer utbredda 

relationsorienterade ledarskapet för att beskriva en ledare enligt ovanstående text.  

 

Tidigare i kapitlet nämndes att ett fundament inom ledarskapsforskningen är att ledare leder 

följare i en så kallad kontext, eller miljö (Fahlström, 2004). De tidiga teorierna som kortfattat 

behandlats ovan tar på det stora hela inte hänsyn till denna kontext utan är allmängiltiga i sin 

natur (Forslund, 2013; Weinberg & Gould, 2011). På 1970-talet utvecklades området mot att 

inbegripa denna kontext, och de teorierna benämns som situationsanpassat ledarskap. Här gick 

forskarna ifrån tanken om en enda ledartyp som var optimal i alla lägen, och försökte istället 

fastställa i vilken situation som ett visst ledarskap presterade bättre (Forslund, 2013; Weinberg 

& Gould, 2011). 

 

Hersey och Blanchards modell utgår ifrån följarnas mognadsgrad (Fahlström, 2004; Forslund, 

2013). Mognaden sammanfattas som graden av självförtroende, kunskap, erfarenhet och 

ansvarstagande (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Förutom att ta hänsyn till följarna så 

omfattar modellen även två huvudkategorier av ledarstilar; relations- eller uppgiftsorienterad. 
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En instruerande ledare som är mer styrande anses som mer optimal om det är en grupp med låg 

mognad, då medlemmarna till exempel inte har någon erfarenhet eller låg kunskap om 

uppgiften. I andra änden av mognadsgraden är det mer effektivt med en ledare som delegerar, 

som är mer tillbakadragen, då gruppen har en hög kompetens och kan arbeta mer självständigt 

(Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Det centrala i ovanstående modell är att ledaren bör följa 

gruppen i förändringen av dess mognadsgrad och även kunna anpassa sitt ledarskap efter olika 

grupper (Fahlström, 2004).  

 

Path-goal-teorin utgår även den från ett situationsanpassat ledarskap (Fahlström, 2004; 

Forslund, 2013). Den skiljer sig något från övriga teorier genom att ha ett starkt fokus på 

följarna, deras omständigheter, behov och mål. Ledaren anses inte vara lika betydelsebärande 

eller upphöjd, som ovanstående teorier. Forslund (2013) menar att ”Ledaren är i första hand 

alltså inte ägarens förlängda arm, utan blir mer av en ”tjänare” till dem som ska utföra arbetet” 

(Forslund 2013, s. 285).  Här ska ledaren facilitera en väg till följarnas mål och hjälpa dem att 

nå dessa (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). De tre faktorer som har störst betydelse för 

framgång är: belöning av prestationer, tydliggörande av väg till målet samt problemlösning vid 

prestationshinder (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Hur framgångsrik en ledare är mäts efter 

hur väl följarna nått målen (Fahlström, 2004). 

 

3.2.4 Ledarskap inom idrott 

 

I följande avsnitt presenteras forskningsläget inom idrottsspecifikt ledarskap. Avsnittet avser 

att täcka in samtliga faktorer i fältet ledarskap enligt tidigare beskrivet; ledare, följare samt 

kontext (Fahlström, 2004). Det bör även nämnas att samtliga teorier bygger på 

situationsanpassat ledarskap vilket resulterar i att fystränarens förhållningssätt till ledarskap 

kan analyseras på både individ- och organisationsnivå.   

 

Som går att läsa tidigare i kapitlet så härstammar mycket av ledarskapsforskningen inom 

idrotten från andra områden, framförallt organisations- och industripsykologi. Teorierna har 

sedan prövats och omvandlats för att passa i en idrottskontext. Rieke (2008) menar att denna 

tradition är naturlig då den professionella idrottsmiljön, till ytan, har mycket gemensamt med 

den privata marknadssektorn. Likheterna är bland annat fasta roller och ansvarsområden samt 

strikt planerad och målstyrd verksamhet (Rieke, et al., 2008). Resultatet av ovanstående 
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argument inom ledarskapsforskningen på idrotten har varit att en tränare och ledare anses 

använda mycket av det ledarskap som även förekommer utanför idrotten (Rieke, et al., 2008).  

 

En av de främsta tidiga teorierna som bygger på ett situationsanpassat ledarskap i en 

idrottskontext är Smoll och Smiths cognitive-mediational model of leadership (Chelladurai, 

2007; Weinberg & Gould, 2011). Grundprincipen i modellen är att coachens beteende är 

sammanvävt med följande faktorer: situation, kognition eller uppfattning, beteende samt 

individuella aspekter (Weinberg & Gould, 2011). Ledarens beteende skiljer sig åt på grund av 

faktorer i idrottsmiljön (Weinberg & Gould, 2011). Dessa faktorer kan vara typ av idrott, 

tävlingens betydelse och matchhistorik för motståndarna (Chelladurai, 2007). Förutom 

situationsfaktorer så menar författarna att även ledarens och spelarnas personligheter, 

värderingar och uppfattningar har en klar påverkan på förhållandet mellan ledarbeteendet och 

resultatet (Weinberg & Gould, 2011). Spelarnas beteende gentemot ledaren i sin idrott,  beror  

bland annat på deras tolkningsförmåga och tidigare erfarenheter av ledaren. Behovet av att 

följa olika grupper utifrån deras behov, som i Hersey och Blanchards modell benämns som 

mognad är även uttryckt i ovanstånde modell (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). 

 

Ytterligare en ledarskapsteori som nyligen applicerats i en professionell idrottskontext - 

ursprungligen från generell ledarskapsforskning - är servant-leader-modellen (Rieke, et al., 

2008). Modellen omnämns i uppsatsen då den vänder upp och ner på den typiska hierarkin 

mellan ledare och följare och därmed kan förklara andra delar av fystränarnas ledarskap. I en 

undersökning med nästan 200 idrottare på high-schoolnivå i USA mättes effekterna av en 

coach med så kallad servant-leaderkaraktär. På det stora hela visade det sig att en ledare med 

ovanstående karaktär hade positiva effekter på lagmiljön och prestationen (Rieke, et al., 2008).  

 

Likt hänsynstagandet till spelarnas personligheter, värderingar och uppfattning i Smoll och 

Smiths modell så fokuserar servant-leadern på omtanke och personlig utveckling av 

gruppmedlemmarna (Rieke, et al., 2008; Weinberg & Gould, 2011). Detta bör även jämföras 

med den tidigare beskrivna path-goal teorin, där utövarna sattes i fokus (Forslund, 2013). En 

tränare med servant-leaderkaraktär prioriterar andra individers mål, drömmar och intressen 

framför sig själv. Medlemmarna ges väldigt konkreta uppgiftsbeskrivningar, där servant-

leaderns främsta funktion är understöd. Medlemmarna i gruppen har därmed i högre grad ett 

tyngre enskilt ansvar för sin prestation, vilket kan tolkas som en anpassning till gruppens 

mognadsgrad (Forslund, 2013). Det centrala i modellen är samarbete, sammanhållning, 
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decentraliserat beslutsfattande och med fokus på omtanke och personlig utveckling av 

gruppmedlemmarna (Rieke, et al., 2008). 

 

Resultaten i studien som Rieke et al. (2008) utfört på high-schoolatleterna kategoriseras i tre 

deltyper. De lag som hade ledare av servant-leadertyp noterade ökad idrottsglädje, samt 

upplevde att träningen och instruktionerna var av högre kvalitet. Dessa tränare var också bättre 

på att höja den interna motivationen hos spelarna. Studien visar en markant positiv skillnad i 

målbestämning, självförtroende samt commitment hos de lag med en servant-leader. Studier 

gjorda utifrån Smoll och Smiths modell visar likformiga resultat i att ledare som nyttjade 

positiv förstärkning, teknisk instruktion och uppmuntran ökade självbilden och 

självförtroendet hos spelarna (Weinberg & Gould, 2011). Genom bland annat ökat förtroende 

och inkludering så påverkades spelarnas förväntningar, vinster, och lagprestation i positiv 

bemärkelse. Rieke et al. (2008) sammanfattar resultaten med att servant-leadern de facto är 

mer framgångsrik som tränare i en idrottskontext. Avslutningsvis betonar Rieke et al. (2008) 

att negativa påtryckningar på tränare att överlag vara hårdare och mer resultatinriktade inte 

sammanfaller med positiv idrottsprestation enligt ovan.  

 

Angående den miljö som elittränaren verkar i - kontexten - har Fletcher och Arnold (2011) en 

del intressanta budskap i deras studie inom ramarna för professionell idrott. Performance 

leadership avser ledarskap ur organisatoriskt perspektiv; den miljö vilken omger moderna 

elittränare och atleter (Fletcher & Arnold, 2011). Konkret syftar begreppet på graden av delade 

värderingar, uppfattningar, förväntningar och visioner i en grupp eller ett lag. Konceptet är väl 

beforskat i andra sammanhang än idrott, i likhet med Riekes et al. (2008) redogörelse för 

mycket av ledarskapsforskningen inom idrott.  

 

Centrala aspekter för att effektivisera prestationen enligt ovanstående teori är målsättning, 

identifiera risker, kommunicera en vision, mäta prestation samt uppmuntra till en öppen kultur. 

Resultaten delades in i fyra områden; vision, verksamhet, människor och kultur (Fletcher & 

Arnold, 2011). Avseende vision lyfte deltagarna fram vikten av en gemensamt utarbetad sådan 

och att den är anpassningsbar. Visionen tillhör inte någon enskild individ utan ägs kollektivt 

av teamet. Det framgick även att politisk påverkan från exempelvis förbund eller myndigheter 

är något att ständigt förhålla sig till på toppnivå inom idrott. 
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Området verksamhet innefattade bland annat tränings- och tävlingsplanering samt uttagning. 

Ekonomiska variabler och finansiella resurser vägde dock tyngst inom området, och satte 

ramarna för all verksamhet. Före, under och efter enskild tävling samarbetade samtliga ledare, 

administratörer och tränare för att optimera idrottsprestationen. Avseende faktorn människor  

lyfte deltagarna betydelsen av att understödja både personal och atleter, och att hitta en balans 

mellan kontroll, struktur och frihet under ansvar (Fletcher & Arnold, 2011). Kommunikation 

är en annan komplex och viktig aspekt i elitidrotten, där fysiska möten trots dagens tekniska 

hjälpmedel fortfarande är att föredra. Avslutningsvis menar Fletcher och Arnold (2011) att när 

det gäller kultur så är roll- och ansvarsfördelning helt fundamentalt för att motverka allmän 

negativitet, konflikter och ineffektivitet. Att skapa en sund och positiv atmosfär eller kultur, 

nämndes av deltagarna som den mest abstrakta och komplexa uppgiften, men som samtidigt 

hade avsevärd betydelse för prestationen (Fletcher & Arnold, 2011). 

 

3.2.5 Ledarskap inom fotboll och lagidrotter 

 

I Sverige är Leif Isberg (2003) en av de personer som forskat mest på ledarskapet inom svensk 

idrott (Fahlström, 2006). I en serie delstudie med gemensam utgångspunkt i Chelladurais 

multidimensionella modell samt målgruppen lagidrottscoacher, sammanfattar Isberg (2003) en 

mängd intressanta resultat (Chelladurai, 2007). Nedan presenteras de som anses ha relevans 

för fystränare i en professionell lagidrottsmiljö. 

 

För att undersöka resultat av det föreskrivna, det faktiska och det förväntade ledarbeteendet 

intervjuades bland annat ordföranden, spelare och tränarna själva (Chelladurai, 2007; Isberg, 

2003). Det visade sig att många tränare agerade i en organisation utan vidare styrdokument 

eller policyer att luta sig tillbaka på (Isberg, 2003). Här var det alltså upp till tränaren att reglera 

verksamheten efter eget tyckte. Något som lyfts fram som positivt från spelarna var att tränarna 

utgick mycket från tvåvägskommunikation och ett delegerande ledarskap, som framförallt 

syntes i beslutsfattandet vid tävlingssituationer. Den övergripande faktorn som var mest 

betydelsefull på elitnivå var just kommunikationen mellan spelare och tränare (Isberg, 2003).  

 

Angående det föreskrivna beteendet, som bestäms av högre organisationsnivå även ovanför 

laget, noterar Isberg (2003) att otydligheter kring resurser och ekonomi var vanligt, och även 

ledde till avslutade kontrakt för tränarna. En parallell kan dras till Sunds (2003) och Petersons 
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(2002) redogörelser kring konkurrensen i elitidrotten. En avsaknad av förståelse för den 

sportsliga sidan utmärkte den organisation som tränaren var underställd. Den vanligaste 

anledningen till att tränare fick avsluta eller ej förnya sin kontrakt var inte relationen med 

spelarna, utan kommunikationen med exempelvis styrelsen i föreningen (Isberg, 2003).  

 

Isberg (2003) lyfter också fram betydelsen av medvetenhet kring den kulturella faktorn hos 

tränaren, där olika länder och etniciteter skiljer sig åt. Det kan handla om spelare från en kultur 

som är helt ovana vid att få vara med i beslutsfattande, i kontrast till så kallat svenskt ledarskap 

generellt (Fahlström, 2006). För att nå framgång behöver tränaren reflektera över detta 

föreskrivna beteende - i detta fall kulturella variabler - från klubbnivå till nationsnivå (Isberg, 

2003). Något som även lyfts fram som centralt för en fotbollstränare på elitnivå är förmågan 

till självinsikt och ett reflekterande förhållningssätt till sin egen person (Cassidy, et al., 2009; 

Isberg, 2003). Denna löpande vidarutbildning kan ske genom externa kompetenser, 

självständiga studier av litteratur eller diverse utbildningar. Isberg (2003) betonar 

avslutningsvis färdigheten med det situationsanpassade ledarskapet samt fokus på de 

interpersonella relationerna med spelarna. 

 

Höigaard (2008) utförde en norsk undersökning gjord på 88 st vuxna elitfotbollsspelare med 

den multidimensionella modellen som utgångspunkt (Chelladurai, 2007). I studien undersöktes 

hur spelarnas föredragna eller förväntade beteende hos ledaren varierade med förluster och 

vinster över en längre tid. Författarnas hypotes var att längre perioder av antingen vinster eller 

förluster skulle ha inflytande på ovanstående faktor i den resultatorienterade elitfotbollen 

(Høigaard, et al., 2008).  

 

När laget under en tidsperiod hade presterat dåligt så föredrog spelarna följande beteenden hos 

deras ledare; positiv feedback, tränings och instruktion (prestationshöjande ändamål), 

demokrati och socialt stöd (Høigaard, et al., 2008). Det skilde sig även åt inom laget med 

avseende på ålder. Yngre spelare föredrog i högre grad socialt stöd, demokrati och positiv 

feedback från sina ledare även under framgångsrik period. Spelare med längre erfarenhet som 

elitaktiva var också mindre krävande avseende socialt stöd och demokrati från deras ledare 

(Høigaard, et al., 2008).  

 

Sammantaget så visar Höigaards et al. (2008) undersökning på norsk herrfotboll på elitnivå att 

behovet av ett situationsanpassat ledarskap är ett faktum, vilket stödjer de situationsanpassade 
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modellerna som redovisats tidigare i kapitlet. Främst bör gruppens mognadsprocess i  Hersey 

och Blanchards modell, samt de positiva ledarbeteendena från Smoll och Smiths modell 

betonas (Forslund, 2013; Weinberg & Gould, 2011; Chelladurai, 2007). Förutom relativt 

statiska variabler som ålder, kön och personlighet så påverkas även relationen mellan ledare 

och följare av hur framgångsrikt laget är. Ett klart exempel från studien är att spelarna under 

lågpresterande perioder eftersökte färdighetsträning med tyngd i instruktioner och träning 

(Høigaard, et al., 2008). I likhet med både servant-leaderteorin och cognitive-mediational 

model ovan så var positiv feedback från ledaren centralt för prestationen (Høigaard, et al., 

2008; Rieke, et al., 2008; Weinberg & Gould, 2011). Höigaard et al. (2008) avslutar med att 

understryka betydelsen av att som ledare inom idrotten kontinuerligt reflektera över och 

anpassa sin ledarstil efter både historiska och rådande faktorer.  

 

Avslutningsvis sker här en kort sammanfattning av kapitlet. Avseende ledarskapsforskning 

som rör fystränare lyser denna med sin frånvaro (Dorgo, 2009). Än mer om området avgränsas 

till Sverige (Fahlström, 2006). Enligt introduktionen i texten har fysträning studerats nästan 

uteslutande utifrån främst fysiologiska perspektiv, exempelvis hur en viss träningsform 

påverkar prestationen i en viss grenspecifik utövning. Till följd av den rådande situationen har 

ovanstående kapitel inte redogjort för någon forskning rörande ledarskap hos fystränare. Med 

detta sagt tar undersökningen utgångspunkt i de studier och den litteratur som presenterats ovan 

inom ledarskapsforskningen, i huvudsak inom idrottsfältet. Det tar fasta på det 

situationsanpassade ledarskapet där fystränaren medvetet måste reflektera över och förhålla sig 

till en mängd faktorer, med komplexa inbördes förhållanden, för att verka inom sin profession. 

Förutom att se till sig själv och sina egna styrkor och kompetenser måste idrottsledaren även 

anpassa tillämpningen samt sitt beteende efter spelare, lag, klubb, idrott och träning eller 

tävling med mera. Genom detta medvetna förhållningssätt och löpande reflektion så utvecklar 

fystränaren både sin kompetens och förbättrar idrottsprestationen med det lag eller den spelare 

som denne tränar (Fahlström, 2004; Weinberg & Gould, 2011; Rieke, et al., 2008; Chelladurai, 

2007; Isberg, 2003).  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

 

Kapitlet presenterar de teoretiska referensramar som används för att tolka undersökningens 

resultat. På grund av att undersökningen är tvådelad med avseende på dels kompetens men 

även ledarskap nyttjas två olika teoretiska förhållningssätt. Med hänsyn till fystränarnas 

kompetens och bakgrund görs en kortare redogörelse för hur individen förhåller sig till sin 

kompetens och hur denna samvarierar med avseende på kontexten. Kompetens och 

yrkeskompetens som en dynamisk företeelse med avseende på ständig utveckling och 

situationsanpassning förklaras, för att koppla till den professionella elitmiljö som fystränaren 

verkar i (Törnquist, 2004).  

 

För att tolka fystränarnas utövade ledarskap och deras syn på ledarskap generellt används 

Chelladurais (2007) multidimensionella modell (Chelladurai, 2007; Fahlström, 2004; 

Weinberg & Gould, 2011). Ett av de främsta skälen till att just ovan ledarskapsmodell nyttjas 

i undersökningen är att den är idrottsspecifik men också välanvänd inom idrottsforskningen 

(Fahlström, 2004; Isberg, 2003). Därigenom kan resultaten förhoppningsvis relateras i större 

mån till tidigare forskning, vilket anses öka värdet hos undersökningen (Jones, 2015).  

 

4.1 Kompetens och yrkeskompetens 

 

Följande avsnitt syftar till att utgöra utgångspunkt för att förstå fystränarnas utsagor om sin 

kompetens, utvecklingen av den och hur de relaterar till den i den moderna svenska 

fotbollsorganisationen. Kompetens definierades kortfattat i inledningen av uppsatsen, men 

nedan följer en utökad definition samt förklaring av begreppet och hur det relaterar till både 

individ och organisation (Törnquist, 2004; Sandberg & Targama, 1998). Nedanstående teorier 

kring kompetens möjliggör analysering av resultatet både ur ett individuellt men också 

organisatoriskt perspektiv.    

 

Kompetens kan gälla både den enskilde individen men också organisationer som helhet. Med 

avseende på individen ses denne som en behållare av en uppsättning förmågor och egenskaper. 

Lyfts blicken till att istället syfta på en organisation så är det i form av krav på individen att 

inneha en viss kompetens för att vara verksam inom en profession eller lösa en uppgift 
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(Törnquist, 2004; Sandberg & Targama, 1998). Därmed kan kompetensen delas in i både 

generell kompetens som gäller en person över tid i dennes vardag, samt specifik kompetens 

som gäller för ett visst yrke. På individnivå handlar kompetens konkret om personens kapacitet 

för att hantera olika förändringar i kontexten. Ur ett organisatoriskt perspektiv ses personalen, 

och därmed organisationens kompetens, som humankapital. Genom att investera i och utveckla 

detta kapital kan organisationen eller – i uppsatsens fall – fotbollsklubben öka sitt värde och 

sin konkurrenskraft. Långsiktigheten med avseende på kompetens bör tillämpas för att 

säkerställa att investeringen lönar sig för organisationen (Törnquist, 2004). 

 

Begreppet yrkeskompetens syftar på de krav som är aktuella för en viss arbetsuppgift, men det 

finns även en aspekt som överskrider gränser mellan individer (Törnquist, 2004). Anledningen 

är att organisationen och verksamheten som enhet skapar krav på en gemensam utgångspunkt 

avseende kompetens, för alla olika yrkesgrupper som är verksamma i organisationen. Om ett 

hierarkiskt perspektiv tillämpas innebär det alltså att exempelvis en chef och chefens 

underställda har ett ömsesidigt krav på en allmän yrkeskompetens då de verkar på samma 

arbetsplats.  Specifik yrkeskompetens gäller sammanfattningsvis individens och den specifika 

yrkesgruppens kompetens ur ovanstående perspektiv (Törnquist, 2004).  

 

Kompetens ses även med långsiktighet i form av att en enskild människas kompetens är under 

utveckling (Törnquist, 2004). Detta leder sammantaget till synsättet att kompetens är något 

som bärs av en individ, kan omvandlas till funktionell handling samt kan förvaltas i form av 

utveckling. Utvecklingen av yrkeskompetens kan ske i form av diverse teoretiska utbildningar 

men även praktisk så kallad färdighetsinlärning. När det gäller specifik yrkeskompetens, det 

vill säga på individnivå, betonas särkskilt betydelsen och prevalensen av arbetsförlagd 

utbildning. Det kan ske under både informella och formella former i form av fortbildning, 

arbetsplatsträffar men även ordinarie arbetsuppgifter. Formella utbildningar visas ofta i form 

av diplom och certifikat som är kopplade till en viss yrkesutövning. Yrkeskompetensen blir ett 

mått av hur väl personen kan omsätta teoretiska kunskaper och praktiska erfarenheter till 

konkret handling i den aktuella kontexten (Törnquist, 2004).  

 

Till följd av yrkeskompetensens natur och krav, samt det faktum att kompetens är ett dynamiskt 

förhållande sett till individens förmåga till inlärning, har yrkeskompetens med kontinuerligt 

lärande på arbetsplatsen att göra (Törnquist, 2004; Sandberg & Targama, 1998). Därmed blir 

yrkeskompetens också situationsanpassad, då det gäller kapaciteten att i en viss yrkesutövning 
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hantera de krav som är gällande i en specifik situation. Social kompetens är även inbegripen 

då yrkeskompetens avser sociala relationer på arbetsplatsen. Samma kompetensnivå är inte 

statisk och skiftar till följd av kontexten. En individ, genom utveckling och social kompetens, 

skaffar sig större egenvärde och kan i större utsträckning verka i och påverka sin miljö. En 

fystränare kan alltså enligt ovanstående teori anses vara extremt kompetent i en klubb, men vid 

ett klubbyte så förändras detta (Törnquist, 2004).  

 

4.2 Den multidimensionella modellen 

 

Den multidimensionella modellen är specifikt utvecklad för sport, fysisk aktivitet och idrott, 

och har varit föremål för utveckling sedan den först publicerades i slutet på 1970-talet  

(Fahlström, 2004; Weinberg & Gould, 2011; Chelladurai, 2007). Det betydelsebärande i 

Chelladurais (2007) modell är att utövarens prestation och tillfredställelse beror på tre 

kategorier av ledarens beteende (Fahlström, 2004). Dessa tre grupper av ledarbeteenden är 

föreskrivet, faktiskt och förväntat beteende. Situationen, ledaren och utövaren påverkar alla i 

sin tur dessa tre ledarbeteenden (Weinberg & Gould, 2011). Genom att använda den 

multidimensionella modellen kan fystränarnas ledarskap sättas i relation till både kontexten de 

verkar i samt relationen till spelarna, och hur det påverkar prestationen inom både lag, 

tränarstab och för individuell spelare.  

 

Situationskaraktäristika, eller det situationsspecifika, består i huvudsak av typ av uppgift, 

gruppens mål, kulturella och sociala kontext, samt idrottens kultur (Chelladurai, 2007; 

Fahlström, 2004). Situationskaraktäristika sätter ramar för både det förväntade och föreskrivna 

ledarbeteendet. I till exempel en rådande situation med elitaktiva i tidspress, så är ett auktoritärt 

ledarskap, i just den situationen, effektivt (Chelladurai, 2007). Ledarkaraktäristika tar hänsyn 

till den specifika tränarens mål, personlighet, utbildning, värderingar m.m. De aktivas eller 

utövarnas karaktäristika avgörs av exempelvis motivation, attityder och tidigare erfarenheter 

(Fahlström, 2004). 

 

Med föreskrivet beteende menas den övergripande omgivningens och miljöns ramar för 

ledarens beteende. En parallell bör dras till Fahlströms (2004) redogörelse för begreppet 

kontext, i vilken en ledare ständigt verkar.  
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Det förväntade beteendet är uppbyggt av utövarnas preferenser och förväntningar angående 

styrning, instruktion, stöd och feedback (Chelladurai, 2007). De aktivas karaktäristika och 

förmåga, till exempel erfarenheter, påverkar i stor grad vilket beteende som spelarna förväntar 

av ledaren. Chelladurai (2007) påpekar att även den rådande situationen har betydelse för det 

förväntade beteendet, då de aktivas uppfattningar skiftar efter olika förutsättningar. Vidare 

betonar Chelladurai (2007) även vikten av att ledaren tar hänsyn till både situation och de 

aktiva, då det förväntade beteendet inte bara skiljer sig mellan individer inom samma grupp 

men även mellan olika grupper.  

 

Ledarens faktiska beteende är i hög grad beroende av ledarkaraktäristika, såsom 

personlighetsdrag (Chelladurai, 2007). Chelladurai (2007) trycker dock särskilt på att det 

faktiska ledarbeteendet i modellen även avgörs av situationens föreskrivna och de aktivas 

förväntade ledarbeteende. Med andra ord gör ledaren en form av informationsinhämtning kring 

de två faktorerna som genom ledarens individuella karaktäristika bildar det faktiska beteendet. 

 

 

Chelladurais multidimensionella modell (Isberg, 2003) 

 

Den avgörande poängen med modellen är att samstämmigheten mellan det faktiska, det 

föreskrivna och det förväntade beteendet påverkar prestationen och gruppens tillfredställelse 

(Chelladurai, 2007). Därav ligger det enligt modellen i ledarens intresse att väga situationen 

mot gruppens förväntade beteende och balansera dessa två faktorer.    En optimal prestation av 

gruppen sker således om ledarens beteende reflekterar den rådande situationen, och detta 

beteende i sin tur stämmer överrens med gruppens preferenser (Chelladurai, 2007; Weinberg 
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& Gould, 2011). Om gruppen presterar dåligt är sannolikheten högre att ledaren nyttjar en 

uppgiftsorienterad eller strukturerad ledarstil (Chelladurai, 2007). I en snarlik situation, där 

ledaren känner sig dåligt uppskattad av gruppen eller gruppens interna relationer, är chansen 

större att ledaren fokuserar på att bygga relationer och mer omtanke i sitt ledarskap. 

Sammanfattningsvis, om ledaren under en tid negligerar både det föreskriva  och förväntade 

beteendet, är det föga troligt att denne skulle behålla sin position.  

 

Genom appliceringen av ovanstående modell kan fystränarens prestation med avseende på 

samstämmigheten mellan dennes faktiska beteende samt det kontextuella föreskrivna betendet 

och spelarnas förväntade beteende analyseras. Modellen möjliggör tolkning av fystränarnas 

ledarskap ur både enskild spelares perspektiv men även utifrån fotbollslag och tränarstab. 

Detsamma gäller hur väl fystränaren reflekterar över sina egna mål och värderingar och i vilken 

grad dessa överrensstämmer med hela kontexten enligt ovanstående. 
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5. Metod 

 

Syftet med studien är att undersöka fystränarens kompetens och vad denne anser om det 

utövade ledarskapet. Kapitlet avser beskriva vilken data som krävs för att uppnå syftet och 

frågeställningarna, samt hur författaren ska gå tillväga för att inhämta datan. 

 

5.1 Metodval 

 

Designen som användes i undersökningen var kvalitativ. En kvalitativ metod anses vara 

lämplig för att ge målgruppen större chans att uttrycka sig. Ett kvalitativt arbetssätt möjliggör 

registrering av svårmätbara faktorer som t ex deltagarnas känslor, tankar och erfarenheter 

(Jones, 2015). Data omvandlas ofta inte till siffror utan kräver att forskaren sätter sig in i 

målgruppens livssituation och tolkar denna genom språk. Forskaren själv blir därmed verktyget 

för datainhämtning (Jones, 2015). Då frågeställningarna utgår ifrån fystränarnas erfarenheter, 

uppfattningar och känslor i deras arbetsmiljö och den vardag de verkar i, förefaller den 

kvalitativa metoden vara aktuell. 

 

Den uppenbara nackdelen med den kvalitativa metoden är att det är en subjektiv mätmetod där 

insamlingen av data och tolkningen av denna tar avtryck från den individuella forskarens 

uppfattningar och förmågor (Markula & Silk, 2011). Vidare finns även risken för forskaren att 

bli partisk med undersökningsobjektet - i detta fall fystränarna - något som ständigt måste tas 

i beaktande och reflekteras över vid genomförandet. 

 

5.2 Urval och undersökningsgrupp 

 

Bryman (2008) redogör för begreppet målstyrt urval, och menar att det ofta nyttjas av 

kvalitativa forskare. Med begreppet menas att urvalet sker med direkt koppling till 

undersökningens forskningsfrågor. I detta fallet avser undersökningen i huvudsak klargöra 

kompetensen och bakgrunden hos fystränare i svensk fotboll, samt deras syn på ledarskap. 

Således föreföll det vara naturligt att urvalet var detsamma, det vill säga fystränare i svensk 

elitfotboll.  
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Målstyrda urval sker ofta även i två eller flera steg, där urvalet smalnas av för att bättre svara 

mot undersökningens syfte (Bryman, 2008). Inledningsvis kontaktades samtliga 

fotbollsklubbar i Allsvenskan och Damallsvenskan, då dessa bedömdes ha de organisatoriska 

förutsättningarna för att vara aktuella för undersökningens frågeställningar. Därefter skedde ett 

urval med hänsyn till fystränarna i representationslagen som nyckelinformanter, det vill säga 

baserat på fystränarnas ansvarsområden, deras roll i organisationen och medföljande 

erfarenheter i området. Jones (2015) diskuterar förhållandet mellan liten och stor 

undersökningsgrupp i kvalitativ forskning, och vilka följder det får för kvaliteten i 

undersökningen. Forskaren rekommenderas vid den kvalitativa metoden prioritera ett större 

djup i sin undersökning och färre deltagare, än det motsatta. Framförallt då ett stort urval kan 

bli kontraproduktivt när tid och resurser är begränsade (Jones, 2015). Markula och Silk (2011) 

ger en fingervisning om tio stycken deltagare på masternivå. Parallellt menar Bryman (2008) 

att om jämförelser behöver göras mellan olika urvalsgrupper bör antalet deltagare ökas. I den 

föreliggande undersökningens fall skedde jämförelser endast internt i urvalsgruppen fystränare 

i herralsvenskan. Med ovanstående i hänsynstagande valdes sex stycken intervjupersoner ut 

och samma antal intervjuer genomfördes.  

 

Motiveringen bakom avgränsningen var att professionaliseringstrenden är som mest utbredd 

och tydlig på allsvensk nivå (Sund, 2003; Peterson, 2002). Därav bedöms det osannolikt att 

svenska fotbollsklubbar på lägre nivå har tillräckliga resurser för att inneha en heltidsanställd 

och välutbildad fystränare som är aktuell för, och kan delge tillräcklig information, för att 

tillgodose undersökningens frågeställningar. Både med hänsyn till utrymme samt det faktum 

att fystränare lyser med sin frånvaro i svensk idrottsforskning - framförallt med avseende på 

det utövade ledarskapet - är målgruppen avgränsad till fystränarna själva, och inte eventuella 

personer som ansvarar för rekrytering. Med fystränaransvar menas att personen i fråga har 

ansvar för fysträningen i ett eller flera lag. Ovanstående avgränsning tar höjd för deltagare med 

eventuellt ytterligare ansvarsområden i deras yrkesutövning, vilket enligt Dorgo (2009) är 

vanligt förekommande hos fystränare. Samtidigt har liknande forskning ej gjorts i Sverige och 

underlag fattas därmed för att motivera en strängare avgränsning. Bortfall skedde med 

avseeende på damidrotten då ingen av klubbarna i Damallsvenskan besvarade försöken till 

kontakt. 
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Nedan presenteras undersökningens sex stycken deltagare. I enlighet med 

anonymitetsprincipen har varje deltagare givits en figurerad beteckning enligt; R01, R02 och 

så vidare (Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga respondenter är män och är verksamma med 

fysträning i representationslaget i fotbollsklubbar i herrallsvenskan. 

 

1. R01 innehar rollen fystränare och har varit engagerad i sin nuvarande klubb i cirka fyra 

år. Han har en högskoleexamen som är idrottsrelaterad och har tidigare haft ett civilt 

yrke utanför idrottsrörelsen. 

2. R02 är fystränare och har varit engagerad i sin nuvarande klubb cirka tre år. Även han 

har en högskoleexamen inom idrottsfältet och har haft en tidigare karriär utanför 

idrottsrörelsen. 

3. R03 innehar titeln fystränare och har varit verksam i sin nuvarande klubb cirka ett år. 

Han har avlagt examen inom idrottsområdet på högskolenivå. 

4. R04 presenterar sig som fysansvarig och har varit engagerad cirka tio år i sin nuvarande 

klubb. Han har en högskoleexamen utanför idrottsfältet och har tidigare haft ett civilt 

yrke utanför idrottsrörelsen. 

5. R05 är fystränare i sin nuvarande klubb där han varit verksam i cirka tre år. Han innehar 

en högskoleexamen inom idrottsfältet. 

6. R06 innehar titeln fystränare i sin nuvarande klubb där han varit engagerad cirka fem 

år. Han har en högskoleexamen och ett tidigare yrke utanför idrottsrörelsen. 

 

5.3 Datainsamlingsteknik 

 

För att samla in data från fystränarna användes kvalitativa telefonintervjuer. Inom kvalitativ 

idrottsforskning är intervjumetoden den mest använda (Bryman, 2008; Jones, 2015). 

Semistrukturerade intervjuer ansågs lämpliga för uppsatsen till följd av att urvalet var litet, och 

att det var relativt otroligt att informanterna var en homogen grupp (Jones, 2015). 

Intervjumetodens flexibilitet vid enskilt tillfälle lyfts då fram som en fördel (Bryman, 2008; 

Jones, 2015). Semistruktuerade intervjuer användes med motiveringen att varje informant hade 

unika erfarenheter att dela med sig av, som inte kunde förutses. För att i största mån ta vara på 

fystränarnas upplevelser och uppfattningar, kopplat till undersökningns syfte, användes 
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ovanstående intervjuform. Livsberättelse eller ostrukturerade intervjuer användes inte då svar 

på specifika teman enligt uppsatsens frågeställningar söktes. Under dessa omständigheter 

menar Bryman (2008) att den valda metoden ger en optimal avvägning mellan deltagarens 

frihet och forskarens intressen. 

 

Nackdelarna med intervjumetoden diskuteras kortfattat nedan. Jones (2015) menar att eftersom 

urvalet är mindre så blir inte resultaten lika genereliserbara. De kan därför inte sägas 

representera en större population. Vidare är det som med all kvalitativ forskning möjligt för 

forskaren att bli både partisk gentemot informanterna och att också tolka och presentera datan 

subjektivt (Bryman, 2008; Jones, 2015). Risken finns också för informanten att ta makten över 

intervjun och styra denna i en viss riktning. För att motarbeta ovanstående krävs ständig kritisk 

reflektion av författaren och kontinuerlig återkoppling till tidigare forskning ur ett objektivt 

perspektiv (Jones, 2015). 

 

Telefonintervjuer genomfördes med hänsyn till ekonomiska resurser samt tidsomfattning, då 

den geografiska spridningen på aktuella informanter i ett sent skede ännu var oklar (Jones, 

2015). Nackdelarna med telefonintervjuer är dock uppenbara, bl a avsaknaden av fysisk 

närvaro samt förminskade möjligheter att upprätta förtroende och en viss relation med 

informanten (Jones, 2015; Bryman, 2008). Bryman (2008) diskuterar att vid korrekt 

förhållningssätt och genomförande av forskaren så är skillnaden minimal mellan fysiska 

intervjuer och telefonintervjuer.  

 

5.4 Intervjuguidens utformning 

 

En intervjuguide skapades för att identifiera vilken information som krävdes för att uppfylla 

undersökningens syfte, samt klarlägga hur intervjuerna skulle genomföras. Med den 

semistrukturerade metoden i tanke togs det hänsyn till eventualiteten att respondenterna hade 

olika erfarenheter (Markula & Silk, 2011). Markula och Silk (2011) lyfter dock ett varningens 

finger och menar att intervjuaren riskerar att bli för aktiv - exempelvis genom att dela med sig 

egna erfarenheter - och leda samtalet. Författaren försökte därav minska sina egna uttalanden, 

och inte ge deltagaren information om dennes egna ställingstagande i frågorna. Ur litteraturen 

identifierades ett antal teman som knöt till uppsatsens två frågeställningar, därefter grupperades 

dessa i tre huvudteman. Dessa var allmän bakgrundsinformation, kompetens och slutligen 
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ledarskap, där ordningen på frågorna strukturerades efter en logisk följd (Markula & Silk, 

2011; Jones, 2015). Varje tema innehöll ett antal kärnfrågor som intervjuaren sökte få svar på 

innan nästa tema påbörjades, ej nödvändigtvis i ordning, i syfte att säkerställa att uppsatsens 

frågeställningar besvarades parallellt med att utrymme fanns för individanpassat 

genomförande. Intervjuguiden tog även hänsyn till förväntande följdfrågor och förtydliganden, 

vilket i viss mån underlättade genomförandet. 

 

Den övergripande strukturen och syftet med varje tema förklarades för enskild respondent 

innan den faktiska intervjun påbörjades (Jones, 2015). Öppna frågor nyttjades i syfte att erhålla 

djup i frågorna (Jones, 2015; Markula & Silk, 2011). Intervjuguiden använde en progression i 

frågorna, där inledande frågor kunde besvaras med ren fakta utan vidare eftertanke, för att 

slutligen behandla ledarskap som var mer krävande och reflekterande i sin natur. Syftet med 

denna arbetsgång var att facilitera ett lugn och en samarbetsvilja innan känsligare frågor 

ställdes (Jones, 2015; Markula & Silk, 2011; Bryman, 2008).  

 

5.5 Transkribering och analys av data 

 

Markula och Silk (2011) och även Bryman (2008) menar att transkribering av inspelade 

intervjuer bör ske i nära anslutning till genomförandet, vilket författaren också följde. Bryman 

(2008) tillsammans med Markula och Silk (2011) betonar hur tidsödande 

transkriberingsprocessen av kvalitativa intervjuer kan vara, särskilt om transkriberingen sker 

ordagrant, så kallat ”in verbatim” (Markula & Silk 2011, s. 95). Av denna anledning övergick 

författaren till att transkribera mer restriktivt efter de första två intervjuerna. Inledningsvis 

lyssnades inspelningarna igenom två gånger, där särskilt intressanta uttalanden noterades 

kortfattat. Därefter tog transkriberingsprocessen vid, och transkriberingen utfördes med 

talspråk i beaktande, i syfte att inte förändra innebörden av respondenternas uttalanden 

(Markula & Silk, 2011). De citat som presenteras i uppsatsens senare delar är i viss mån 

omskrivna med hänsyn till språklig korrekthet - dock med ovanstående i särskild beaktning - 

för att möjliggöra lättare läsning men samtidigt inte modifiera respondenternas innebörd 

(Markula & Silk, 2011). 

 

Analysen av data påbörjades genom att först läsa igenom det transkriberade materialet, för att 

skapa en förståelse hos författaren (Jones, 2015). Jones (2015) varnar för att hänsyn måste tas 
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vid en för tidig avgränsning av materialet, då för tidiga slutsatser kan dras och leda in forskaren 

på omogna tolkningar. Därefter sorterades relevant data och organiserades utifrån kodning, där 

ett uttalande gavs en specifik kod utifrån dess mening. När alla uttalanden kodats övergick 

förfarandet till gruppering av koderna i större sammanhängande teman (Jones, 2015). Dessa 

två ovan nämnda steg skedde löpande över tid tills tematiseringen var mättad utifrån allt 

intervjumaterial. Jones (2015) rekommenderar forskaren att ständigt föra minnesanteckningar 

i form av så kallade memo kring eventuella mönster och idéer som dyker upp under processen. 

Slutligen lästes rådatan återigen för att finna motsägelser eller bekräftelser på de teman som 

utarbetats, i syfte att undvika subjektivitet hos författaren eller missa väsentlig information 

(Jones, 2015).  

 

5.6 Tillvägagångssätt och genomförande 

 

Inledningsvis kartlades aktuella klubbar i Allsvenskan och Damallsvenskan med tillhörande 

lämpliga kontaktpersoner. Därefter skickades ett inledande mejl innehållande information 

kring uppsatsen och undersökningens syfte, samt behovet av att komma i kontakt med 

representationslagets fystränare. Då kontakt upprättats med fystränaren och intresse av att delta 

i intervjun fastställts, sändes ytterligare ett mejl innehållandes fördjupad information, bedömd 

tidsåtgång samt de forskningsetiska ställningstaganden som författaren arbetade utifrån (Jones, 

2015; Vetenskapsrådet, 2002). Jones (2015) beskriver ovanstående process då frågeformulär 

används men menar att motsvarande bör ske vid kvalitativa intervjuer. Därefter delades 

kontaktuppgifter och tid för telefonintervjun bokades in. Författarens kritiska utvärdering av 

tillvägagångssättet och genomförandet diskuteras senare i diskussionskapitlet under rubriken 

Metoddiskussion. 

 

Vid inledningen av telefonsamtalet fastställdes än en gång respondentens medgivande kring 

inspelningen av intervjun. Inspelning framstod som det enda realistiska alternativet då 

författaren, tillika intervjuaren, genomförde intervjuerna på egen hand och ur kvalitetssynpunkt 

var tvungen att ha full uppmärksamhet på det som sades (Bryman, 2008). Samtidigt är det i 

den kvalitativa metoden vitalt att inte bara nyttja vad som sägs utan också hur det sägs 

(Bryman, 2008). Efter samtalet avslutats tog transkriberings- och analysprocessen vid. 
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5.7 Reliabilitet och validitet 

 

Bryman (2008) menar att begreppen reliabilitet och validitet bör anpassas efter kvalitativ 

forskning, då dessa i främsta hand syftar på kvantifierbara data. Extern reliabilitet avser  i 

vilken mån en viss undersökning eller forskningsarbete kan upprepas. Bryman (2008) 

vidmakthåller att det i kvalitativ forskning är omöjligt att replikera en undersökning då både 

den sociala kontexten, verktyget (det vill säga forskaren) och undersökningobjekten förändras 

med tiden. Intern reliabilitet avser samstämmigheten inom forskarteamet och mellan 

undersökningobjekten, och att alla objekt ska tolkas liktydigt. Även vad avser validitet skiljer 

Bryman (2008) på intern och extern sådan, och menar att intern validitet handlar om hur väl de 

teoretiska referensramarna stämmer överrens med forskarens mätningar. Här anses kvalitativ 

metod ha en styrka då forskaren arbetar nära undersökningobjekten och på så vis ökar 

tillförlitligheten till begrepp och den sociala miljön som ska tolkas. Avslutningsvis lyfter 

Bryman (2008) att extern validitet är en svaghet hos en kvalitativ metod då en specifik 

undersökning och dess resultat gäller där och då, och inte kan överföras på andra sociala miljöer 

eller grupper.  

 

Anpassningen av begreppen till den kvalitativa metoden skapar enligt Bryman (2008) två nya 

begrepp mot vilka forskningen utvärderas: ”tillförlitlighet (”trustworthiness”) och äkthet 

(”authenticity”) (Bryman 2008, s. 353). I den aktuella undersökningens fall har författaren tagit 

hänsyn till följande delkriterier avseende tillförlitlighet; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2008). Trovärdigheten avser att den sociala 

verklighet som beskrivits säkerställts gentemot regler gällande forskning samt att den 

bekräftats av de personer som studerats. I den föreliggande uppsatsen skedde förtydliganden 

under intervjuernas gång samt även bekräftelse av uttalanden i efterhand. Angående 

överförbarhet, vilket kan jämföras med extern validitet enligt ovan, uppmanar Bryman (2008) 

forskaren att ge en djup redogörelse för den kultur som studerats, vilket möjliggör utomstående 

att själva avgöra hur väl materialet kan generaliseras. Pålitligheten förbättras genom att föra en 

logg över uppsatsens händelseförlopp, inkluderat alla delprocesser, i syfte att kollegor och 

handledare kan granska kvaliteten på verket genom transparens. Bryman (2008) betonar att 

”det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning” (Bryman 2008, s. 

355), men att kunna styrka och konfirmera innebär att resultaten kan granskas med avseende 
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på om forskaren låtit personliga värderingar forma slutsatserna eller om de går att bekräfta med 

tidigare forskning.  

 

5.8 Etiska överväganden 

 

Undersökningen utgår ifrån Vetenskapsrådets (2002) fyra grundprinciper angående etik och 

forskningssed. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet, och 

kallas med ett samlingsnamn för individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Det första 

kravet gäller information från forskaren till deltagare kring frivillighet, möjligheten att avbryta 

deltagandet när som helst samt deltagarens uppgift i undersökningen och syftet med denna. I 

den aktuella undersökningen informerades deltagarna i två steg om ovanstående punkter, dels 

via mail och sedan strax före genomförandet av enskild intervju. Samtyckeskravet avser 

deltagarnas självbestämmanderätt över sin medverkan i studien, och svaret registreras i 

samband med den inledande kontakten. Syftet med konfidentialitetskravet är att skydda 

deltagarnas identitet genom ramar för hur information lagras och framställs i undersökningen. 

I undersökningen anonymiserades fystränarna bland annat då de förutom att svara för sin egen 

person, även representerade en organisation (Vetenskapsrådet, 2002). Avslutningsvis togs det 

hänsyn till nyttjandekravet vilket begränsar möjligheterna att använda uppgifter i något annat 

än vetenskapligt syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5.9 Källkritisk diskussion 

 

Detta avsnitt syftar till att i korthet redogöra för hur författaren förhållit sig till de olika 

formerna av använda källor i föreliggande uppsats, med avseende på källkritik. Avslutningsvis 

behandlas också frågan om reflexivitet, det vill säga hur författaren låtit sin egna person 

påverka undersökningen (Markula & Silk, 2011). Bryman (2008) redogör för fyra kriterier som 

författaren nyttjat vid bedömningen av referenser. Autenticitet avser äkthet och ursprung i 

materialet eller källan. Trovärdighet inbegriper felaktigheter och modifieringar av 

källmaterialet. Med representativitet menas hur väl materialet kan sägas representera det 

område det tillhör, exempelvis ledarskapsforskning. Avslutningsvis menar Bryman (2008) att 

meningsfullhet mäter huruvida materialet är oförtäckt eller oklart i sitt innehåll eller 

presentation. 
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Jones (2015) lyfter ytterligare kvalitetssäkringar som författaren tagit hänsyn till under 

arbetsprocessen, och att varje referens inte bör antas hålla samma standard som övriga. 

Exempelvis har i största mån referentgranskade artiklar (peer-reviewed articles) nyttjats då 

dessa anses ha störst trovärdighet och tyngd i sin fakta (Jones, 2015). Hur välciterad och i vilka 

sammanhang källan blivit citerad har också tagits i beaktning, samt huruvida verket är aktuellt 

eller föråldrat med avseende på förfluten tid sedan publiceringen (Jones, 2015). Jones (2015) 

rekommenderar att kurs- eller läroböcker utgivna av ett akademiskt förlag används 

inledningsvis för att skapa en övergripande bild över ett forskningsområde, då sådana böcker 

trots hög trovärdighet ofta saknar fullt djup i en fråga. Myndighetsdokument och publikationer 

från statliga organisationer har nyttjats med motiveringen att de har förankrat betydelsen av en 

företeelse i samhället, med samtidigt innehållsligt hänsynstagande till ovanstående 

organisationer som opinionsbildare (Bryman, 2008). 

 

Reflexivitet avser forskarens arbete med att ”reflektera över konsekvenserna av sina metoder, 

värderingar, skevheter och beslut när det gäller den kunskap om den sociala verksamheten som 

de genererar” (Bryman, 2008, s. 639). Markula och Silk (2011) menar att forskaren som arbetar  

kvalitativt inte kan undvika att påverka arbetet utan måste istället ständigt kritiskt reflektera 

över sin påverkan på forskningen. Detta kan göras bland annat genom transparens i 

arbetsprocessen genom att föra en loggbok enligt tidigare beskrivet, och att över tid återvända 

till forskningsunderlaget för att utvärdera objektiviteten i till exempel intervjuerna (Jones, 

2015; Markula & Silk, 2011). I sammanhanget bör det nämnas att författaren förutom ett stort 

intresse av området fysträning även har viss erfarenhet av att arbeta som fystränare i svensk 

idrott, vilket ökar risken för partiskhet mot deltagande fystränare. Ett av många använda sätt 

att motarbeta ovanstående var att medvetet och kraftigt begränsa uttalanden om den egna 

personen i intervjuerna till den avslutande informella öppna diskussionen, vilken tog plats först 

då samtliga teman och frågeställningar i intervjuguiden besvarats. Vidare diskussion och 

reflektioner av författaren återkommer i avsnittet 7.4 Metoddiskussion i uppsatsens avslutande 

del. 

 

 

 

 

 



 

40 

 

6. Resultat och analys 

 

6.1 Respondenternas bakgrund 

 

Deltagarna, av vilka samtliga sex stycken var män, hade en medelålder på 40 år. Antalet 

verksamma år i nuvarande klubb varierade mellan mindre än ett år till tio år. Samtliga hade 

tidigare spelarbakgrund i fotboll, där fyra av dem hade spelat som lägst division två och som 

högst Superettan. Hälften av deltagarna hade formell kompetens inom medicin, exempelvis 

olika former av manuell terapeutisk behandling, varav två arbetade med det i sin dagliga 

verksamhet. Fem av fystränarna hade en anställning som motsvarade heltidsanställning. En 

deltagare var anställd på halvtidsbasis. Avseende fotbollstränarutbildning, det vill säga UEFAs 

diplomutbildningar genom SvFF, hade fyra av fystränarna UEFA A-diplom, vilket är den näst 

högsta utbildningen (SvFF, 2016). Övriga två fystränare saknade formell 

fotbollstränarutbildning. Avslutningsvis bör det lyftas fram att samtliga deltagare hade minst 

en examen på högskolenivå, och att mer än hälften hade en tidigare yrkesinriktning som inte 

var inom den svenska idrottsrörelsen, det vill säga knuten till RF. 

 

Avseende varaktigheten i respektive klubb kan det faktum att fem av sex fystränare varit 

engagerade färre än fem år i sin nuvarande klubb tolkas som en produkt av elitfotbollens 

prestationskrav och arbetsmarknad, i enlighet med Sunds (2003) argumentation kring att 

”klubbyten utgör en del av fotbollens inre logik” (Sund, 2003, s. 10). Trots att uppsatsen inte 

nyttjar något genusvetenskapligt perspektiv bör deltagarnas enhetlighet avseende kön 

omnämnas. Rieke et al. (2008) redogör för hur mycket av ledarskapsforskningen inom 

idrottsfältet tagit stor inspiration från andra fält, vilket även gäller praktiker på fältet. I detta 

sammanhang är det intressant att lyfta att fyra av sex deltagande fystränare historiskt haft en 

profession icke relaterad till idrott. En hypotes är att en viss nytta tillskrivs en sådan historik 

vid yrkesutövningen som fystränare, något som även påtalades i intervjuerna av två deltagare. 

Vidare analys sker i kommande avsnitt. 

 

 



 

41 

6.2 Kompetensens härkomst och betydelse 

 

Då en av undersökningens frågeställningar gällde den allsvenska fystränarens bakgrund, 

kompetens och utbildning, presenteras de fynd som gjorts kopplade till frågan nedan. 

Problemdiskussionen i inledningen av texten lyfte fram oklarheter i fystränarnas bakgrund som 

delvis beror på avsaknaden av ett formellt utbildningskrav och utbildningsstege som annars 

existerar hos ordinarie fotbollstränare (SvFF, 2016). De två huvudfrågorna i temat är var 

kompetensen kommer ifrån och vilken betydelse den har för fystränaren och den kontext han 

verkar i. 

 

Avseende kompetens framhåller fystränarna betydelsen av att ha en spelarbakgrund, hur 

kompetensen förvärvas och hur fystränarna ser på den formella kompetensen i egenskap av att 

verka i en elitidrottsmiljö. En central fråga är också betydelsen av erfarenhet. Smoll och Smiths 

cognitive-mediational model betonar att varje idrott har sina ramar för hur ledaren bör agera 

(Weinberg & Gould, 2011). I motsvarande utsträckning lyfter Chelladurai (2007) att 

situationskaraktäristika, som i sin tur påverkar det föreskrivna ledarbeteendet, beror på den 

specifika idrottens kultur. Dessa har samband med ledarens personliga erfarenheter och 

värderingar. Ur detta synsätt är det intressant att lyfta fram följande citat: 

 

Ja, jag skulle nog vilja säga... det är svårt att peka ut nånting specifikt så men det är klart att det är 

bra att ha spelat själv. Och få den kännedomen om hur saker och ting fungerar och saker och ting 

känns.  

(R02, 2016) 

 

Ovanstående citat kan tolkas som att fystränaren tillskriver sin egna spelarbakgrund en klar 

betydelse, genom att denna blivit en del av ledarkaraktäristikan samt som leder till ökad 

förståelse för situationskaraktäristikan i den dagliga verksamheten som han arbetar i 

(Chelladurai, 2007). Genom personliga erfarenheter som spelare i fotbollsmiljön ökas 

fystränarens förståelse för spelarens förväntade ledarbeteende och den kontext som omger 

fystränaren. Spelarbakgrunden tillskrivs av fystränarna som en stor betydelse för deras 

yrkeskompetens. Således bör samstämmigheten mellan de olika fälten i modellen öka, och den 

ökade samstämmigheten slutligen leda till ökad prestation enligt Chelladurai (2007). I 

sammanhanget bör även förekomsten av fotbollstränarutbildning nämnas, där fyra av sex 

fystränare har den näst högsta utbildningen.  
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Enligt Törnquist (2004) teori om yrkeskompetens stämmer ovanstående in delvis på den 

allmänna yrkeskompetensen, som alltså delades gemensamt av olika yrkesgrupper på samma 

arbetsplats. De fyra fystränare som i undersökningen har hög fotbollstränarutbildning bedöms 

därmed ha ett ökat egenvärde och starkare plattform att agera utifrån, samt inneha en större 

förståelse för sin kontext (Törnquist, 2004). Då den allmänna yrkeskompetensen fungerar som 

en bas för den specifika yrkeskompetensen är en hypotes att de två fystränare utan formell 

fotbollstränarutbildning måste ha erhållit motsvarande kompetens från andra håll. Denna 

analys förutsätter dock att kraven på dem är identiska och att den kontext de verkar i är identisk, 

vilket är relativt osannolikt. 

 

Samtliga tränare betonar särskilt att den erfarenhetsbaserade kompetensen väger tyngst. Det är 

genom praktiska utföranden, samtal med andra ledare och så kallat trial and error som den 

vitala färdigheten införskaffas. Betydelsen av formell utbildning inom exempelvis fysiologi, 

anatomi, träningsplanering och biomekanik skall dock inte förbises även om den i 

sammanhanget nämns av fystränarna som en del av helheten istället för att ta en central plats. 

Att ha högst kompetens är inte det enda helt avgörande för att lyckas, som en fystränare 

förklarar: 

 

Samtidigt så är det ju så här att bara för att du har högsta kompetensen på ett område, så behöver 

inte det betyda att du är rätt person på rätt plats. 

(R04, 2016). 

 

Även om kompetensen är central, och enligt deltagarna framförallt i en elitmiljö, så framstår 

det att det är desto viktigare att, enligt ovan, vara rätt person på rätt plats. För att återigen nyttja 

den multidimensionella modellen, så måste hänsyn tas till andra faktorer än 

ledarkaraktäristikan (Chelladurai, 2007). Den grundläggande ledarskapsforskningen tog fasta 

på att ledarskap handlar om en interpersonell process och där ledaren agerar i en kontext 

(Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Ovanstående citat kan ses som ett resultat av ett sådant 

hänsynstagande. Att enligt ovanstående deltagare vara ”rätt person på rätt plats” (R04) kan 

tolkas som att även den sociala kompetensen väger in, något som även Törnquist (2004) lyfter 

fram i sin teori. Det ger även uttryck för hur yrkeskompetensen bör ses som situationsanpassad, 

och inte en statisk egenskap som bärs av tränaren (Törnquist, 2004). Fystränarens uttalande bör 

tolkas som att han är medveten om detta faktum, att hans yrkeskompetens varierar med 

avseende på vilken kontext – klubb och lag – han är verksam i. 
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Trots att fystränarens roll och ansvarsområden i huvudsak är förlagda till ett senare tema i 

kapitlet, bör fler exempel på erfarenhetsförvärvad kompetens nämnas. Hälften av tränarna 

nämner särskilt tidigare klubbar som viktiga i deras kompetensutveckling. Exempelvis handlar 

det om att ha varit med vid diverse medicinska uppgifter, utförda av lagläkare och 

sjukgymnaster, där fystränarna framstår som väldigt tacksamma för denna så kallade 

arbetsplatsutbildning. Betydelsen av dessa erfarenheter beskriver fystränarna som centrala för 

deras funktion i en elitmiljö, med förståelse för de personer och kompetenser som arbetar runt 

ett fotbollslag. Denna förvärvade kunskap likställs med ledarkaraktäristikan i den 

multidimensionella modellen, och inbegriper bland annat ledarens erfarenheter som får 

påföljder för ledarens beteende (Chelladurai, 2007). Fystränarna uttrycker här återigen en 

förståelse för den allmänna yrkeskompetensen som existerar till följd av i viss mån 

gemensamma krav på samtliga yrkesgrupper som verkar på samma arbetsplats (Törnquist, 

2004). I kombination med inlärning genom praktiskt arbete, och ökad allmän yrkeskompetens, 

har fystränarna utvecklat sin totala kapacitet att verka inom elitfotbollen (Törnquist, 2004). 

 

Att som fystränare inneha social kompetens är något som betonas starkt, och kan diskuteras 

parallellt med att enligt ovan vara rätt person på rätt plats. Samtidigt relaterar social kompetens 

till ett senare tema, vilket är ledarskap. På frågan om vilka kompetenser som ansågs värdefulla 

erhölls följande svar: 

 

Jag är fysnörd, men jag försöker att inte nörda ner spelarna. Jag kan sitta med andra fystränare och 

prata mitokondrier och sånt, men det skulle jag aldrig utsätta en spelare för. Så social kompetens.  

(R06, 2016). 

 

Ovanstående uttalande, särskilt tillsammans med föregående redogörelser, ger intrycket av en 

treenighet mellan social, erfarenhetsbaserad och teoretisk kompetens. Detta bör jämföras med 

beskrivningen av yrkeskompetens, som är individens förmåga till lärande och omvandling av 

teoretisk kunskap till praktiskt handlande (Törnquist, 2004).  För att avsluta temat ges en bild 

av vad kompetens är enligt fystränarna själva: 

 

Där kompetens till slut är där jag... det inte kräver någon eftertanke, där jag har införlivat det i mitt 

ledarskap.  

(R03, 2016). 
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Citatet kan tolkas som en väldigt praktisk och funktionell syn på fystränarens samlade 

kompetens, vilket också uttrycktes i samtliga intervjuer. Yrkeskompetens som fystränare har 

bara betydelse om det kan omvandlas till konkret handling genom ett ledarskap, och genom att 

anpassa det till kontexten. Denna kompetens kommer från tre delar, arbetsplatsförlagd och 

erfarenhetsbaserad utbildning i idrottsmiljön, formell utbildning samt social kompetens 

(Törnquist, 2004). Sammanfattningsvis tar ovanstående argument fasta på dels allmän 

ledarskapsforskning, där ett ledarskap handlar om kommunikation och interpersonella 

processer, dels den multidimensionella modellen där ledaren agerar utifrån kontexten, det 

föreskrivna beteendet, och utifrån den egna ledarkaraktäristikan (Chelladurai, 2007). 

 

6.3 Holistisk syn, relationsorienterat ledarskap och humanism 

 

Med hänvisning till frågeställningen om att undersöka den allsvenska fystränarens syn på 

ledarskap, presenteras här det mest centrala temat angående ledarstil som framkom av 

intervjuerna. Samtliga fystränare redogjorde i hög grad för ett relationsorienterat ledarskap med 

en helhetssyn på fotbollsspelaren, och med värderingar som kan beskrivas som humanistiska 

(Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Avsnittet avser ge exempel på fystränarnas perspektiv samt 

försöka förklara den utbredda förekomsten av ovanstående ledarstil och synsätt. Texten utgår 

från två centrala citat, som följer nedan, och representerar den homogena synen bland 

deltagarna: 

 

Jag personligen tror väldigt mycket på ett relationsorienterat ledarskap. Där spelarna liksom känner 

att man bryr sig om dem som människor, att de i första hand är människor, som ska må bra. Det är 

nummer ett liksom. 

(R01, 2016). 

 

Och hur jag kan bygga en prestationskultur liksom, hur kan jag [...] träna hela människan[...]. Så 

även om jag är anställd som fystränare, så kan inte jag blunda för att liksom, människan som jag ska 

träna här framför mig, det är ingen maskin. Jag tror det är viktigt att träna hela människan, även om 

jag är satt på att va fystränare.  

(R03, 2016). 

Fystränarna redogör för ett starkt hänsynstagande till spelarkaraktäristikan i Chelladurais 

(2007) multidimensionella modell. Det uttrycks i form av att lära känna individen, och att skapa 

en ömsesidig respekt och ett förtroende. Detta synsätt och arbetssätt bottnar enligt fystränarna 
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i att det inte bara är de fysiska och fotbollsspecifika detaljerna som påverkar spelarens 

prestation, utan allt som spelaren bär med sig i varje enskild situation. Relationen till spelaren 

blir därför ett verktyg i fystränarens arsenal för att hantera och utveckla prestationen. Parallellt 

bör förekomsten av tvåvägskommunikation nämnas, där samtliga fystränare lyfte dess centrala 

betydelse i sitt ledarbeteende. 

 

Tränarna hänvisar även i olika utsträckning att de ser sig som hjälpare och guider till spelarna; 

”Men jag tror mer på att på den här nivån så är man mer som en guide... ett bollplank, en mentor 

åt spelarna.” (R06, 2016). Hersey och Blanchards modell, som utgår från situationsanpassning, 

lyfter fram att en mer delegerande och relationsfokuserad ledarstil är lämpligt vid en hög 

mognadsgrad på spelarna (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Då fystränarna arbetar med 

vuxna elitidrottare, kan en rimlig slutsats vara att de aktuella spelarna innehar en relativt hög 

mognadsgrad, i form av bland annat erfarenhet och idrottslig kompetens.  

 

Fystränarnas berättelser för hur de ser på sin roll som ledare framstår som samstämmig med 

Hersey och Blanchards modell (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Detsamma gäller path-goal 

modellen där det centrala budskapet är att följarna står i centrum och att ledaren hjälper 

individen nå sina mål (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Om modellen appliceras på 

fystränarnas vardag handlar det om att undanröja prestationshinder i framförallt den fysiska 

kapaciteten hos enskild spelare, och facilitera vägen till målet. Där målet konkret är att bli en 

bättre fotbollsspelare. Avslutningsvis bör servant-leader modellen nämnas parallellt då den har 

vissa likheter med path-goal teorin, i form av fokus på omtanke och personlig utveckling av 

gruppmedlemmar (Rieke, et al., 2008). Höigaard et al. (2008) argumenterar för sina resultat, 

att det i elitmiljön - med en hög mognad och kompetens på spelare – är prestationshöjande att 

efterleva ovanstående ledarstil och syn på ledarskap.  

 

Samtidigt visar tränarna på att deras ledarskap är beroende av situationen samt på enskild 

spelare. Ibland måste fystränaren bli mer auktoritär och utöva en högre form av direktstyrning. 

Som exempel ges följande uttalande:  

 

Tjata på dem att, nu måste du liksom äta upp din mat som är på tallriken för att nu har vi match om 

två dagar, så då måste du tamejfan äta mycket, om du förstår vad jag menar. Och en annan dag så 

kramar man om dem, och är väldigt nära.  

(R01, 2016).  
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Det bör dock understrykas att det i intervjumaterialet framstår som att en sådan ledarstil är en 

respons på vissa relativt ovanliga och specifika situationer, snarare än en övergripande syn på 

ledarskapet och individen, där annars den holistiska och relationsorienterade ledarstilen 

utmärker sig (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Sammanfattningsvis kan fystränarnas syn på 

sitt utövade ledarskap tolkas utifrån en kombination av tre modeller; servant-leader, path-goal 

och Hersey och Blanchards modell som baseras utifrån mognadsgrad (Rieke, et al., 2008; 

Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Samtliga grundar sig på ett situationsanpassat ledarskap, där 

fystränaren berättar om hänsynstagande till situationskaraktäristika och spelarkaraktäristika i 

den aktuella kontexten (Chelladurai, 2007). Sammantaget ger fystränarna uttryck för ett starkt 

medvetet förhållningssätt till situations- och spelarkaraktäristikan och hur de samverkar för att 

ställa krav på fystränarens ledarbeteende. Genom detta hänsynstagande ökar samstämmigheten 

mellan spelarnas förväntande beteende av ledaren, kontexten och fystränarens faktiska 

beteende i situationen - vilket i sin tur leder till ökad idrottsprestation enligt Chelladurai (2007). 

 

6.4 Individen i fokus och jämförelser med andra idrotter 

 

I problemdiskussionen lyftes det fram att utbildningsbakgrunden och kompetensen hos 

fystränare på elitnivå inom svensk fotboll är tämligen obeforskad. I linje med hur deltagarna 

ser på kompetens inom sin yrkesroll är det med hänsyn till deras i vissa avseenden heterogena 

bakgrund intressant att lyfta hur de förhåller sig till andra idrotter och frågan om 

fotbollsspecificitet. Samtliga deltagare hade egen spelarbakgrund, och fyra av dom en formell 

fotbollstränarutbildning. På en inledande fråga om ledarskapet erhölls följande svar: ”Väldigt 

central med tanke på att man har ju med spelare och individ att göra”. (R04, 2016). 

 

Ur föregående avsnitt framkom det tydligt att fokus på individen är stort hos fystränaren. Hur 

förhåller sig fystränarna till ett individfokus i en lagidrott, och finns det något att hämta av 

andra idrotter? Intervjumaterialet pekar på att det är en komplex fråga och att förhållandet 

mellan generell fysträning och fotbollsspecifik kompetens i viss mån beror på vem du frågar. 

Däremot trycker samtliga fystränare på att en fystränare inom fotboll måste ha ett starkt 

hänsynstagande till fotboll som specifik idrott i främsta hand. Följande avsnitt ger således inga 

konkreta svar på frågan, men målar upp bilden av företeelsen hos de deltagande fystränarna. 

Så här förklarar en fystränare, som simulerar en dialog: 
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Okej, mina spelare behöver bli snabbare - ja vem är bra på snabbhet?. Jo, det är friidrottstränaren. 

Ja men bra, då tar vi in friidrottstränaren så blir spelarna snabba sen. Det är absolut inte det (som) 

det handlar om. Fotboll är en sport där kommunikation mellan spelarna och (att) ta beslut (är viktigt), 

och sen att kunna utföra beslutet då liksom. Så därför blir speluppfattningen det viktigaste liksom, 

att man kan sporten.  

(R01, 2016). 

 

Uttalandet kan tolkas som en relativt stark relation till den grundläggande 

ledarskapsforskningen inom idrottsområdet, där tränarens beteende är idrottsspecifikt 

(Weinberg & Gould, 2011). Det finns ett stort hänsynstagande till fotbollens karaktär, såväl för 

kompetensen hos ledaren till idrottspsykologiska och idrottsfysiologiska faktorer, det vill säga 

fotbollens kravbild på spelaren. Nedan följer ett uttalande som visar på ett annorlunda 

förhållningssätt:  

 

Att det inte bara är fotbollsrelaterade saker, utan kroppen är ju densamma oavsett vilken idrott du 

håller på med. Och rörelserna är oftast desamma, anatomin har sett likadan ut i 2000 år liksom. [...] 

Jobbar man i fotboll, då förväntas man att fysträningen ser ut på ett sätt, jobbar man med en annan 

idrott förväntar man sig att fysträningen ser ut på ett annat sätt [...] Det finns mycket mer att jobba 

med.  

(R04, 2016). 

 

Ovanstående uttalande ger intrycket av en större betydelse av fysiologiska principer som inte 

nödvändigtvis är fotbollsspecifika, samtidigt som fystränaren ser nackdelar med att avgränsa 

sig för hårt i sin yrkesutövning och yrkeskompetens med avseende på idrottsspecificitet 

(Törnquist, 2004). Nedanstående avslutande citat ger uttryck för hur fystränaren ser på 

relationen mellan fysträning och fotboll, och dennes funktion gentemot spelaren: 

 

(om fysträning) Det är mycket och hårt jobb, men det är inte så svårt. [...] Fotboll är ju en 

skicklighetssport, jag hjälper dem ju bara så dom ska kunna få ut sin maximala fotbollskapacitet, att 

de ska hålla sig skadefria och kunna prestera match efter match, och återhämta sig emellan. Jag kan 

inte lära dem spela fotboll, jag kan bara lära dem att respektera och ta hand om kroppen som de har 

fått i present, som de kan förädla. 

(R06, 2016). 

 

Förutom att återigen visa på synsättet att vara en hjälpare till spelaren, enligt path-goal 

modellen, ger ovanstående fystränare uttryck för komplexiteten i frågan (Fahlström, 2004; 
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Forslund, 2013). Fystränarens ledarkaraktäristika – mål, värderingar – består i att se enskild 

spelares fysiska kapacitet, och utveckla denna för den specifika idrotten (Chelladurai, 2007). 

Här ger samtliga fystränare uttryck för ett homogen bild av förhållningssättet till sin roll på en 

abstakt och övergripande nivå, även om måtten av idrottsspecificitet varierar bland deltagarna.  

 

En annan fystränare, med bakgrund i individuella idrotter, menar att det inom lagidrotter som 

fotboll och ishockey, går att som spelare komma undan med en sämre kompetens. Han anser 

att det som spelare går att ha ett förhållningssätt som en motionär trots att du ingår i ett lag på 

elitnivå. Detta ter sig bland annat i ökad skaderisk, ur hans perspektiv och erfarenheter som 

fystränare. Avslutningsvis betonar fystränaren att det är annorlunda i individuella idrotter, där 

de individspecifika kraven är tydligare och att de enligt hans erfarenheter leder till att 

individuella idrottare håller en högre fysisk standard, vilket underlättar hans arbete. 

 

6.5 Fystränarens roll i tränarstaben 

 

Ovanstående avsnitt har i största hand behandlat det intervjumaterial som är förknippat till 

ledaren själv och ledarens relation till följarna. I följande text, i syfte att besvara 

frågeställningen om fystränarnas syn på ledarskap även på kontextuell nivå, redogörs för de 

fynd som gjorts i samband med uttalanden om tränarstaben. Det rör framförallt 

kommunikation, rollfördelning och ansvarsområden, och relationen till övriga tränare. Utav 

intervjuerna framgår det att fystränaren har ett väldigt medvetet förhållningssätt till sin 

specifika roll i tränarstaben, och även att dennes ledarskap och funktion skiljer sig mot andra i 

ledarstaben - framförallt huvudtränaren. Det förekommer ett visst mått av hierarki men 

samtidigt en uttalad frihet, kopplat till ett förtroende för fystränarens yrkeskompetens. Följande 

citat exemplifierar ett av de mest utbredda budskapen som deltagarna redogjorde för i 

intervjuerna:  

 

En fystränare idag tror jag inte kan vara någon person som kommer inflygande som gubben-i-lådan 

två gånger i veckan, utan som fystränare måste du vara... du är en del av ett tränarteam, som helst 

ser dig som en fotbollstränare men med specialinriktning fys, och jobbar för att integrera det, och 

det måste ju vara på plats. Varje dag, helst.  

(R03, 2016). 
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Denna syn på integreringen i fotbollen, i laget och i den dagliga verksamheten lyftes alltså 

särskilt av samtliga fystränare. Det är intressant att lyfta ovanstående respondents betoning på 

nuläget i svensk fotboll. Över hälften av deltagarna redogör för att fystränarens roll har 

utvecklats från att vara en avgränsad kompetens inom till exempel styrketräning, till att bli en 

integrerad del i ett fotbollslag, med ett större ansvarsområde som motsvarar fotbollens samtliga 

fysiska kvaliteter, och i viss mån även ordinarie fotbollstränarkompetens. Ur ett 

idrottsperspektiv har det alltså skett en specialisering mot fotbollens kravbild i form av 

yrkeskompetens (Törnquist, 2004). Att fyra av sex intervjupersoner har formell 

fotbollstränarutbildning bör nämnas i sammanhanget. 

 

Om den multidimensionella modellen tillämpas så har den moderna fystränaren, enligt 

deltagarna, en större samstämmighet mellan ledar- och situationskaraktäristika i och med en 

ökad fotbollsspecificitet och större ledaransvar, vilket enligt teorin leder till ökad prestation då 

fystränarens  ledarbeteende optimeras beroende på kontext (Chelladurai, 2007). En fystränare 

beskriver till och med att han är den person i tränarstaben som är med på flest träningar med 

laget. En annan fystränare menar att han inte ser på tränarstaben som att den innehåller till 

exempel en fystränare, en målvaktstränare och en huvudtränare, utan att ”däremot så finns det 

en huvudtränare och så finns det flera assisterande tränare” (R01, 2016). De assisterande 

tränarna har dock olika specialinriktningar, exempelvis fysträning, enligt honom. Att det 

uttryckligen finns en huvudtränare är tydligt, och relationen till denne behandlas nedan. 

 

De intervjuade fystränarna ger alltså en homogen beskrivning av deras integration och plats i 

laget. Nästa fråga gäller huruvida fystränarna upplever att deras ledarskap och ledarroll skiljer 

sig mot övriga tränare, och i så fall hur det ter sig. Hur ledarna i tränarstaben kompletterar 

varandra beskrivs av följande citat: 

 

Du kan ju ha ett ledarskap [...] som huvudtränare till exempel, va lite mer auktoritär, lite mer 

kontrollerande och styrande mot spelarna. [...] Inte så mycket relationsorienterat ledarskap, kanske. 

Och då kanske den (huvud)tränaren istället då vill att de övriga då i teamet ska ta de rollerna, att, 

okej, jag är den mer uppgiftsorienterade tränaren och jag vill att ni ska va mer relationsorienterade 

tränarna, än övriga, till exempel. 

(R01, 2016). 

 

Ledarkaraktäristikan som består av bland annat enskild ledares erfarenheter, kompetens och 

personlighet beaktas alltså då en medveten fördelning har skett avseende konkret ledarbeteende 
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mot spelartruppen (Chelladurai, 2007). De olika ledarrollerna i tränarstaben anpassar medvetet 

sitt faktiska ledarbeteende utifrån ovanstående faktorer. Genom denna medvetenhet kring sitt 

beteende tas hänsyn både till spelarkaraktäristikan, som skiljer sig åt mellan enskild spelare, 

samt det föreskrivna och förväntade beteendet som ställs utav kontexten, då en heterogenitet 

bland ledarbeteendena ökar samstämmigheten enligt Chelladurais (2007) modell. 

 

I viss mån bör ovanstående även problematiseras då en för stark heterogenitet och spridda 

ledarstilar inom samma lag teoretiskt sett minskar prestationen (Chelladurai, 2007). Ur detta 

hänseende bör det nämnas att majoriteten av fystränarna relaterar till huvudtränaren som ”chef” 

och vittnar om en viss hierarki inom tränarstaben. Chefen-huvudtränaren uppges i olika 

utsträckning kontrollera övriga ledare, men samtidigt visa förtroende för dessa och uppmana 

till ”frihet under ansvar”. Genom denna styrande funktion bör nackdelarna och riskerna med 

en heterogen tränarstab avsevärt minska. I sammahanget bör det nämnas att Isberg (2003) lyfter 

betydelsen av att huvudtränarna inom elitidrott reglerar verksamheten ur positiv bemärkelse. 

Den relativt stora friheten med vilken deltagarna verkar vittnar om att de enligt Törnquist 

(2004) genom stark yrkeskompetens skapat sig en stadig plattform från vilken de erhåller 

förtroende. 

 

Det framkom en annan aspekt för vilken fystränarna menade att deras förhållningssätt skiljde 

sig mot övriga tränare, nämligen att verka utifrån ett kortsiktigt respektive långsiktigt 

perspektiv. Detta förhållningssätt relaterades både till yrkeskompetensen men även till 

ledarkaraktäristikan hos andra ledare samt elitmiljön som kontext (Chelladurai, 2007). Ur ett 

kompetensperspektiv så lyfte majoriteten av fystränarna att deras sätt eller förmåga att se och 

förstå människokroppen medförde att de arbetade utifrån ett långsiktigt perspektiv. Framförallt 

med avseende på det ständiga risktagandet mellan fotbollsprestation och skadeproblematik. 

Fystränarnas specifika yrkeskompetens, med avseende på bland annat fysiologi, som inte alltid 

delades av fotbollstränarna, gjorde att det ibland uppstod konflikter (Törnquist, 2004). 

Ovanstående uttrycks tämligen tydligt med följande uttalande, där en respondent simulerar en 

dialog mellan han själv och huvudtränaren: 

 

Jag vet ju liksom hur kroppen fungerar - jag vill ha den här utvecklingen på spelaren. Aa ge mig tre 

år då, säger jag. Nä du får tre månader på dig. Ja men då kommer det ju inte bli bra alltså, och 

(spelaren) kommer gå sönder. […] Det är ju alltid så, balansgången.  

(R04, 2016). 
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Som delvis förklaring till huvudtränarens värderingar och ställningstagande - därmed dennes 

ledarkaraktäristika - menade fystränaren att resultatpressen på huvudtränaren är mångt och 

mycket större än på någon annan i staben (Chelladurai, 2007). Huvudtränaren, betonade två 

respondenter, bär det yttersta ansvaret för lagets prestation, och står ofta ensam inför eventuella 

personalförändringar - det vill säga riskerar att få lämna klubben. Ovanstående resonemang 

uttrycktes av majoriteten av fystränarna i intervjuerna. Kontexten och det föreskrivna beteendet 

skiljer sig därmed åt för huvudtränaren jämfört med övriga ledare kring laget, vilket gör att 

huvudtränaren i ovanstående fall agerar utifrån andra principer (Chelladurai, 2007). Överlag 

gav dock fystränarna intrycket av att konflikter och diskussioner av ovanstående natur sågs 

som positivt då det sporrade utvecklingen av laget.  

 

Temats avslutande fråga kring eventuella upplevda skillnader i tränarstaben rör det faktum att 

hälften av fystränarna inte fattade beslut om laguttagningar. Övriga tre nämnde inte huruvida 

de var delaktiga i denna beslutsprocess eller inte. Respondenterna menade att ovanstående 

faktum påverkade deras ledarskap med hänsyn till det relationsorienterade ledarskapet, att de 

uttryckligen kunde agera med en större närhet till spelarna (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). 

En fystränare lyfte fram att spelarna var väl medvetna om detta och att det påverkade 

förtroendet till fystränaren i positiv bemärkelse. I sammanhanget är det även intressant att lyfta 

föregående tema där fystränarna hade ett större individuellt fokus än övriga tränare. 

Ovanstående vittnar om ett hänsynstagande från spelarna mellan ledarkaraktäristikan hos 

fystränaren gentemot övriga tränare i staben (Chelladurai, 2007). Genom sin närhet till spelarna 

ökas fystränarens specifika yrkeskompetens, och kompletterar övriga tränare i deras ledarskap 

(Törnquist, 2004). 

 

6.6 Synen på ledarskapet som fystränarens verktyg 

 

Följande avsnitt behandlar det över lag mest centrala - men samtidigt abstrakta – temat som 

fystränarna gav uttryck för i intervjumaterialet. Nämligen att ur ett kompetensperspektiv 

omvandla sin kompetens som fystränare till prestation för den enskildes spelaren genom 

utövandet av ledarskap. Fystränarna redogjorde för att även om deras egna inneboende 

spetskompetens - inom till exempel näringslära eller träningsplanering – inte alltid med fullt 

djup gjordes synlig, så var deras ledarskap det: ”Spelare - de bryr sig inte om hur mycket du 
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vet, förrän de vet att du bryr dig” (R03). Med utgångspunkt i ovan citat analyseras här hur 

fystränarna såg på ledarskapet som ett verktyg, ofta i linje med den relationsorienterade och 

holistiska ledarstil beskrivet tidigare i texten.  

 

Det fanns ett begrepp som samtliga sex respondenter anslöt sig till ur ovanstående perspektiv 

– förtroende. Genom sin närhet till spelarna, genom sitt relationsorienterade ledarskap och 

individfokus, skapades ett förtroende hos spelarna som gavs ett stort mått av betydelse. Detta 

förtroende fungerade som förankringspunkt för att skapa förutsättningar med vilka fystränaren 

kunde påverka idrottsprestationen. Vid appliceringen av kompetensteorin framgår det att social 

kompetens och relationen med spelaren interagerar med fystränarens praktiska färdigheter och 

teoretiska kunskap för att öka yrkeskompetensen (Törnquist, 2004). Teorin ställer kravet på 

ledaren att ta hänsyn till kontexten denne verkar i, utgår från sin kunskap och skapa 

yrkesmässiga relationer för att bli kompetent och nå verkan i sin profession (Törnquist, 2004).  

 

Det andra centrala budskapet som fystränarna angav som värdefullt i syfte att omvandla sina 

kunskaper till konkret effekt på laget var att föregå med exempel och leda genom föredöme. 

Något som kanske anses av gemene man som den mest klassiska aspekten i ett ledarskap, så 

även i ledarskapslitteraturen (Weinberg & Gould, 2011; Forslund, 2013). Att genom fysisk 

handling och uppförande påverka enskild spelare eller trupp, som beskrivs konkret av följande 

uttalande: 

 

När vi ska åka bussen, [...] så kommer jag laga mat till spelarna som vi ska ha i bussen. [...] Istället 

för att köpa [...] annat skräp liksom - nej då står jag två timmar [...] och gör det på ett så bra sätt som 

möjligt och lägger tid på det liksom, energi på det. Det är inget jag behöver men jag vill ju visa 

spelarna att detta är viktigt liksom. Det här är jävligt viktigt. Detta är det viktigaste som finns i livet, 

det jag gör nu, det är det viktigaste som finns i livet, ingenting är viktigare liksom. Den signalen vill 

jag sända till spelarna. 

(R01, 2016). 
 

Återigen kan det relateras till teorin kring yrkeskompetens och att kompetensen endast omsätts 

till yrkeskompetens, med betydelse för situationen, om den omvandlas till praktisk handling 

(Törnquist, 2004). Generell ledarskapsforskning men också idrottsforskning lyfter fram 

nödvändigheten i den interpersonella processen att agera genom karisma, att vara aktiv i sitt 

ledarskap och att statuera exempel (Isberg, 2003; Fahlström, 2004; Forslund, 2013). 

 

Två fystränare redogör för hur de använder fysträningen specifikt för att mer effektivt möta 

nya eller yngre spelare. När en ny spelare kommer till representationslaget görs inledningsvis 
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fystester på spelaren. I direkt anslutning till dessa tester beskriver en fystränare hur han inleder 

med kommunikation som utrönar de individuella fysiologiska detaljerna. Därefter, genom 

denna förhållandevis ytliga diskussion, kan han genom ökat förtroende från spelaren ”börja 

bonda” (R01), och lära känna spelaren djupare på ett personligt plan. En annan fystränare 

beskriver hur han särskilt tar hänsyn till uppflyttade ungdomsspelare i sin fysträning genom 

diverse förberedelser. Respondenten menar att det är ett stort och påfrestande steg att komma 

som en av de bästa ur ett yngre lag, till att helt plötsligt förväntas prestera i en seniormiljö med 

större krav både fysiskt och mentalt. Fystränaren tar höjd för det faktum att en tuff 

fotbollsträning vid övergången blir svår att hantera, framförallt psykiskt. Genom att förbättra 

förutsättningarna för spelaren att känna sig bekväm och säker i själva fysträningen så blir det 

enklare att ”komma in i fotbollen” (R06).  

 

Sammanfattningsvis går det att se klara samband till teorin om kompetens i det sätt som 

fystränarna berättar om sin yrkesutövning. Det fulla djupet av fystränarnas kunskap inom 

fysträning blir inte alltid synligt för varken spelare eller andra ledare. Vilket heller inte är 

nödvändigt, utan att det är integrationen mellan kunskap och erfarenhet som omsätts till 

praktiskt handling genom ett utövat ledarskap, som är det betydelsefulla (Törnquist, 2004). 

Sammantaget ger det analyserade materialet intrycket av en hög specifik yrkeskompetens hos 

fystränarna, och att de förhåller sig reflekterande till den. Genom att ta hänsyn till 

karaktäristikan hos både spelare, lag och situation så ger fystränarna exempel på hur deras 

faktiska ledarbeteende tillämpas för att öka idrottsprestationen (Chelladurai, 2007).  

 

Avslutningsvis uppkom det ett flertal fynd i analysen av intervjumaterialet som inte lämpar sig 

att tolkas primärt utifrån varken den multidimensionella modellen eller kompetensteorin. Det 

gäller bland annat hur fystränarna uppgav att de förhöll sig till ledarskap avseende utländska 

spelare och andra kulturer, samt redogörelser för fotbollsklubbarnas organisation på en högre 

nivå än tidigare beskrivet. Ovanstående två frågor kopplas mest konkret till den tidigare 

litteratur som finns beskrivet längre fram i uppsatsen, och behandlas i nästa, avslutande kapitel.  
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7. Diskussion 

 

Uppsatsens avslutande kapitel syftar till att inledningsvis summera de resultat kopplade till 

undersökningens två frågeställningar som huvudsakligen förklaras med den 

multidimensionella modellen samt teorin som avhandlar yrkeskompetens (Chelladurai, 2007; 

Törnquist, 2004; Sandberg & Targama, 1998). Därefter analyseras två teman som framkom av 

intervjuerna vilka i större mån knyter an till litteraturen i kapitlet 3. Tidigare forskning. 

Ovanstående följs av en metoddiskussion samt bedömning av undersökningens begränsningar 

och svagheter. Avslutningsvis relateras uppsatsen till behovet av framtida forskning inom 

området.  

 

7.1 Summering och förklaring av undersökningens resultat 

 

I följande två avsnitt görs en sammanfattning av undersökningens resultat i summerad form 

kopplad till uppsatsens frågeställningar. Dessa är: 

 Vilken bakgrund, utbildning och kompetens har fystränaren i svensk fotboll på elitnivå? 

 Hur upplever fystränare i svensk fotboll på elitnivå sitt utövade ledarskap? 

 

7.1.1 Bakgrund, utbildning och kompetens 

 

Avseende deltagarnas bakgrund, utbildning och kompetens var den på vissa områden 

homogen, men på andra skiljer den sig något. Fyra av sex fystränare hade i någon utsträckning 

en tidigare civil yrkeskarriär, utanför den svenska idrottsrörelsen. Med detta begrepp avses 

anställningar förlagda i andra organisationer än RF eller dess underorganisationer, exempelvis 

på den privata marknaden. Samtliga respondenter redogjorde för en spelarbakgrund inom 

herrfotboll, varav två i division ett och högre. Vad gällde fystränarnas utbildningsbakgrund 

hade samtliga avlagt examen på högskolenivå - i flera fall fler än en. Majoriteten av dessa inom 

områden som direkt relaterade till idrott. Hälften av deltagarna hade formell utbildning inom 

det medicinska området, exempelvis manuell terapi. Två av dessa fystränare uttryckte tydligt 

att medicinska uppgifter var en del av deras totala arbetsbörda, förutom exempelvis att planera 
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och bedriva träning. Fyra av fystränarna hade genomgått samtliga utbildningssteg utom det 

sista i SvFFs diplomutbildning för fotbollstränare (SvFF, 2016).  

 

De mest centrala i resultatanalysen med avseende på ovanstående sammanfattas i följande text. 

Deras kombination och integrering av utbildning, teoretisk kunskap och praktiskt handlade i 

den dagliga verksamheten framstår enligt intervjumaterialet som stark. Törnquist (2004) menar 

att den specifika yrkeskompetensen kräver en allmän yrkeskompetens, det vill säga förståelse 

för och kunskap om samtliga yrkesgrupper på  arbetsplatsen. Enligt deltagarna inhämtades 

denna allmänna kompetens genom främst informell utbildning i arbetet. Genom 

spelarbakgrund, fotbollstränarutbildningar och arbetsplatsförlagd informell utbildning får 

fystränarnas allmänna yrkeskompetens anses vara mycket god (Törnquist, 2004). Just praktiska 

erfarenheter genom informell utbildning och uppdrag i tidigare fotbollsklubbar lyftes av 

deltagarna som mest betydelsefulla för deras agerande i den dagliga verksamheten, genom 

ökad förståelse för kontexten. Det kunde handla om allt ifrån att observera och analysera 

huvudtränarens ledarbeteende under match till att delta i medicinska undersökningar av spelare 

med lagläkaren eller utbyta erfarenheter med andra fystränare. 

 

Ur utbildningssynpunkt och med hänsyn till den specifika yrkeskompetensen bör följande 

nämnas. Utav den formella yrkesspecifika utbildningsbakgrunden, det vill säga 

fystränarutbildningar, lyfte hälften av deltagarna internationella högt ansedda utbildningar och 

kurser på den privata marknaden som de främsta (Törnquist, 2004). Motsvarigheter i den 

svenska idrottsrörelsens regi nämndes i sammanhanget av samtliga fystränare men gavs inte 

central betydelse för deras kompetens eller utveckling. Ovanstående resultat kan tolkas som att 

utbudet och / eller innehållet i fystränarutbildningar drivna av den svenska idrottsrörelsen är 

undermåligt. Parallellt visar resultaten på att fystränarna förhåller sig väl till elitfotbollen som 

en internationell arbetsmarknad enligt Sunds (2003) och Petersons (2002) redogörelser. 

Avslutningsvis måste fystränarnas syn på vikten av grenspecifik kompetens betonas. Simpelt 

uttryckt av respondenterna mäts kompetens och förmåga hos nutidens fystränare inom fotboll 

av hur centralt de förhåller sig till fotbollens särskilda natur och krav. Fysträning är inte en 

isolerad träningsform eller en kompetens, utan ses som högst integrerad i fotbollen som helhet 

enligt respondenterna. 
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7.1.2 Ledarskapet 

 

I detta avsnitt presenteras hur fystränarna förhöll sig till ledarskapet med avseende på spelare 

– ledare – kontext (Fahlström, 2004). Om den multidimensionella modellen appliceras så 

redogjorde fystränarna för hänsynstagande till samtliga faktorer; spelar-, ledar-, och 

situationskaraktäristika och hur dessa påverkade spelarnas samt omgivningens krav på deras 

ledarbeteende (Chelladurai, 2007). Det framgick också tydligt att deltagarna som helhet särskilt 

agerade utifrån ett relationsorienterat ledarskap med fokus på individen, till följd av ett 

hänsynstagande till övriga ledarbeteenden i tränarstaben de var verksamma i.  

 

Med medvenhet kring hur de olika ledarrollerna i tränarstaben kunde komplettera varandra så 

förefaller det sig som att fystränaren i högre utsträckning än övriga har fokus på individ och 

därmed spelarkaraktäristikan (Chelladurai, 2007). Riskerna med att ha komplementerande 

ledarbeteenden i ledarstaben bedöms mitigeras av att huvudtränaren i viss mån bestämde, 

kopplat till övriga ledares styrkor och kompetenser, hur ledarbeteendet kunde utövas 

(Chelladurai, 2007). Ur detta hänseende bör Isbergs (2003) studie nämnas då huvudtränare 

inom elitnivå i positiv bemärkelse utövar ett styrande ledarskap till följd av kontextuella krav.  

 

Förutom den relationsorienterade ledarstilen kan resultatet med avseende på ledarskap tolkas 

genom en kombination av mognadsgrad, path-goal och servant-leader-teorierna (Fahlström, 

2004; Forslund, 2013; Rieke, et al., 2008). Enligt Hersey och Blanchards modell är det vitalt 

att ledaren agerar följsamt i förhållande till olika gruppers mognadsgrad, vilket flera uttalanden 

gav stöd för. Majoriteten av fystränarna redogjorde specifikt för att de ”på den här nivån” (R06, 

2016) snarare såg sig som hjälpare och guider till spelarna. Detta i kombination med ett 

individfokus och holistisk syn där faktorer såsom etnicitet, ålder, religion, kultur, dagsform och 

erfarenhet påverkade fystränarnas faktiska ledarbeteende i syfte att påverka idrottsprestationen 

(Chelladurai, 2007).  

 

Enligt path-goal teorin består ledarens funktion i egenskap av guide att undanröja 

prestationshinder och sätta upp mål för individen (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Den 

uttryckta betydelsen av förtroende mellan spelare och fystränare kan tolkas som ett resultat av 

den relationsorienterade ledarstilen (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Förtroendet gavs ett 

abstrakt värde i form av att det tillät fystränaren att nå en ökad idrottsprestation hos spelaren, 
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vilket bör jämföras med Riekes et al. (2008) betoning på förtroende hos servant-leadern. Här 

kan fystränarens specifika yrkeskompetens – ledarskapet inbegripet – ges egenskapen av att 

vara ett verktyg för att nå elitidrottens mål; prestation och resultat. Törnquist (2004) menar 

denna integrering och omvandling till praktisk handling är det yttersta beviset på 

yrkeskompetensen, som i sammanhanget även menar att yrkeskompetensen - i likhet med 

ledarskapet - är beroende av situationen (Törnquist, 2004).  

 

Detta sista stycke i avsnittet rör fystränarnas förhållningssätt till egen ledarutveckling ur ett 

abstrakt perspektiv. Samtlig litteratur i den tidigare forskningen som är specifik för lagidrotter 

lyfter vikten av att frekvent reflektera över sin ledarstil och att genom en ständigt pågående 

vidareutbildning utveckla sitt ledarskap (Høigaard, et al., 2008; Isberg, 2003). Majoriteten av 

fystränarna påpekade detta faktum genom att använda nyckelord som ödmjukhet och 

prestigelöshet för att förklara deras egna ledarutveckling. ”Man blir aldrig fullärd” (R05, 2016) 

som en respondent uttryckte det. Törnquist (2004) redogör för ett likartat synsätt, där en central 

faktor för yrkeskompetensen består i intellektuell förmåga och förståelse för den egna 

kompetensen, dess utvecklingsbehov och möjligheter (Törnquist, 2004). Ödmjukheten och 

prestigelösheten bedöms exemplifieras av följande uttalande:  

 

Man vill ju göra fystränarna arbetslösa. Man vill ju få spelarna att bli så fulländande att de kan allt.  

(R06, 2016). 
 

7.2 Den kulturella faktorn 

 

Följande avsnitt behandlar respondenternas uttalanden kring ställningstagande till begreppet 

kultur. Framförallt avser det spelares etnicitet, då utländska spelare idag är vanliga inom svensk 

elitfotboll, till följd av fotbollen som internationell bransch (Peterson, 2002; Peterson, 2005; 

Sund, 2004). Samtliga fystränare uttryckte att spelare från andra kulturer och med andra 

etniciteter påverkade hur de agerade som ledare. Sammantaget gav fystränarna intrycket av en 

medvetenhet kring ovanstående samt att det ofta rör sig om kompromisser mellan individens 

behov och lagets kultur och värderingar. Det tidigare nämnda holistiska synsättet och fokuset 

på individen anses även vara välrepresenterat. Överlag anser fystränarna att den kulturella 

faktorn inte är ett problem av vikt, utan simpelt uttryckt endast ytterligare en aspekt att ta i 

beaktning.  
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Tre fystränare redogör för att det framförallt finns en skillnad i kultur mellan spelare från 

västerländska länder respektive övriga världen. Det uttrycker sig bland annat i form av att 

spelare från andra världsdelar föredrar en annan form av ledarskap. Enligt Isberg (2003) gäller 

det ofta deras ovana vid att delta i beslutsfattandet, det vill säga brist på erfarenhet av ett 

demokratiskt ledarskap. Fystränarna ger konkreta exempel på denna spelarkaraktäristika och 

att det inledningsvis inte är optimalt att fullt ut involvera dem i beslutsprocessen (Chelladurai, 

2007). En fystränare uppger uttryckligen att han den första tiden istället är mer auktoritär i sitt 

ledarskap efter som ”det älskar de spelarna, det tycker dem är perfekt” (R01). Det gäller att 

enligt fystränarna progressivt öka tvåvägskommunikationen och göra spelarna vana vid ett 

demokratiskt ledarskap (Forslund, 2013).  

 

Även när då det gäller spelare från västerländska kulturer, till exempel Nordamerika, menar en 

fystränare att det föreligger skillnad i spelarkaraktäristikan, som i sin tur påverkar hans faktiska 

ledarbeteende (Chelladurai, 2007). I sitt lag bygger ovan nämnda fystränare sin fysträning på 

principen om förtroende, med betydelsen att spelarna är ärliga och meddelar exempelvis 

trötthetssyndrom eller skadeproblematik. En individ van vid en ”machostämning” (R01, 2016), 

där det är som regel att man ”biter ihop och kör” (R01, 2016) riskerar därmed ökad skaderisk 

då fystränarens förutsättningar att anpassa belastningen i träningen minskar avsevärt, till följd 

av utebliven tvåvägskommunikation.  

 

Resultatet stämmer överrens med Isbergs (2003) skillnader i kultur. Förutom ovanstående 

aspekt redogör fystränarna även för den holistiska synen och det relationsorienterade 

ledarskapet som framgick i tidigare kapitel (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Flera fystränare 

ger uttryck för att de tar spelares ”bagage” (R06, 2016) i beaktning, dennes kultur, religion, 

betydelsen av idrotten, uppväxt och familjeförhållanden. Spelare från exempelvis 

utvecklingsländer har ofta en väldigt stor familj kvar i hemlandet, och fotbollsspelaren svarar 

ensam för försörjningen genom fotbollen. ”Fotbollen är allt för dom” (R06), som en respondent 

menade. Detta kan enligt fystränarna göra att stressen och resultatpressen blir större för dessa 

spelare, som alltså spelar in som faktor i ledarbeteendet (Chelladurai, 2007).  

 

Genom progressiv tvåvägskommunikation lär sig spelaren vad som förväntas av denne, vilket 

arbetsklimat som finns i laget, och fystränaren lär sig vilka erfarenheter och värderingar som 

spelaren har. Fem av sex fystränare använder begreppet respekt med eftertryck på ömsesidighet 
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för att förklara förhållandet. Spelaren med utländsk bakgrund måste få behålla sin kultur och 

vara sig själv, samtidigt som spelaren accepterar och fås att fungera i den svenska elitklubben. 

Situationen kan beskrivas som kompromissartad i många fall. I sammanhanget bör Hersey och 

Blanchards modell nämnas, då ovanstående faktum kan tolkas som att spelarens mognadsgrad 

i början är låg, och kräver mer styrning (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). Kulturskillnaderna 

kan även ha väldigt konkreta effekter på fystränarens dagliga arbetsuppgifter. En respondent 

förklarar hur han ser på ovanstående situation: 

 

Väldigt viktigt att beakta - att i min roll, ska jag lägga tid på att lära nån som aldrig sett en skivstång 

liksom, det måste jag överväga, eller finns det andra sätt som jag kan jobba med den spelarens styrka 

till exempel.  

(R02, 2016) 

 

Hänsynstagandet till individens spelarkaraktäristika leder enligt Chelladurais (2007) modell 

till en ökad idrottsprestation genom att fystränarens beteende förändras med avseende på både 

situationens och spelarens karaktäriska. Isberg (2003) lyfter även vikten av att just ta de 

kulturella faktorerna i beaktande. Efter tid och genom tvåvägskommunikation ökar spelarens 

mognadsgrad i det svenska laget, vilket leder till att fystränaren kan nyttja ett mindre styrande 

och mer relationsorienterat och demokratiskt ledarskap  (Fahlström, 2004; Forslund, 2013). 

Isberg (2003) lyfter även betydelsen av ett ledarskap som grundar sig i tvåvägskommunikation 

och delegering vid idrott på elitnivå, vilket fystränarnas berättelser vittnar om.  

 

Den uttalade synen på kompromissförhållandet mellan ny spelare och lag bör nämnas, där 

balansen mellan att spelaren behåller sin kultur intakt eller assimilieras till laget förefaller vara 

komplex. Detta kontinuum ställer teoretiskt sett än större krav på de ledare som agerar i den 

moderna svenska elitfotbollen, med avseende på kommersialiserings- och 

professionaliseringstrenden (Sund, 2003; Peterson, 2005).  

 

Avslutningsvis bör även fystränarnas syn på deras kompetensutveckling avseende den 

kulturella faktorn lyftas. Samtliga uttrycker att det är genom erfarenhet och arbetsrelaterad 

icke-formell utbildning som respondentera höjer sin kompetens, både avseende etnicitet men 

även övriga kulturella faktorer (Törnquist, 2004). En fystränare beskriver hur han genom att 

arbeta med damlag och genom uppdrag i Damallsvenskan särskilt förbättrade sin pedagogiska 

förmåga. Detta för att det enligt respondenten bland annat var en mer tillåtande och öppen 
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kultur där även nya och yngre spelare ställde många frågor till ledaren. I herrfotbollen, 

sammanfattade fystränaren, var det inte samma kultur. 

 

7.3 Organisationen, elitmiljön och kontexten 

 

Detta avsnitt behandlar kortfattat det intervjumaterial som rör fystränarnas upplevelser av 

organisationen på föreningsnivå samt elitmiljön de verkar i. När det gällde relationen till 

styrelse eller marknadssida fanns en heterogenitet bland svaren. Vissa respondenter upplevde 

problem med kommunikation och förhållningssätt, där andra rapporterade att relationen till 

övriga sektioner på föreningsnivå var god. Avseende elitmiljön relaterades en del till 

huvudtränarens utsatta position och osäkerhet kring den egna anställningen. Avsnittet utgår i 

främsta hand från litteraturen som rör performance leadership (Fletcher & Arnold, 2011). 

 

Majoriteten av fystränarna beskriver organisationen som omger en elitfotbollsklubb som 

omfattande, med mycket personal och olika roller och sektioner. En fystränare uppger att han 

aldrig träffat styrelsen och därför inte kan beskriva miljön utförligt. Ett intressant faktum är att 

de fystränare som beskriver en god relation mellan marknad- och sportsida, även redogör för 

betydelsen av de fysiska mötena. En fystränare menar att ”det är inte svårare än att man kan gå 

upp en trappa och prata med dom” (R06). Andra menar att de under olika omständigheter möts 

dagligen. Fletcher och Arnold (2011) lyfter just denna detalj och menar att det trots dagens 

tekniska lösningar är vitalt att inom en professionell idrottsorganisation skapa förutsättningar 

för fysiska möten. Om detta inte efterlevs uppstår risker med bristande kommunikation och 

samsyn mellan olika sektorer i verksamheten (Fletcher & Arnold, 2011).  

 

Två fystränare uttrycker tydligt att samarbetet mellan sport- och marknadssida inte är optimalt, 

och att även om båda delar ”gör ju sitt bästa” (R04, 2016) så saknas förtroende för 

marknadssidan, då vissa beslut upplevs som omotiverade. Detta stämmer överrens med Isbergs 

(2003) resultat som beskriver samarbetet mellan bland annat sport- och marknadssida. 

Sammantaget vittnar respondenterna om att det trots konflikter finns en stark gemensam vision 

och målbild om att klubben ska framåt och utvecklas. Enligt Fletcher och Arnold (2011) sker 

prestationsutveckling på föreningsnivå genom att administrativa roller arbetar med 

målsättning, en gemensam kollektiv vision samt en öppen kultur. Fystränarna lyfter fram 

betydelsen av ovanstående men inte konkret om de är delaktiga i arbetet eller har någon insyn 
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i detta arbete på organisationsnivå. Undantaget gäller en deltagare som specifikt beskriver hur 

han tillsammans med andra tränare samt övriga delar av organisationen kollektivt utarbetat en 

värdegrund som enligt honom fungerar väl.  

 

Sammanfattningsvis förefaller det som att fystränarna i undersökningen har mest fokus på 

representationslagets organisation, vilket tyder på en professionaliseringstrend med mer 

specialiserade roller (Sund, 2004; Sund, 2003). Ovanstående vittnar om att även om 

fystränarnas specifika yrkeskompetens huvudsakligen rör träningsverksamheten så 

rekommenderar Fletcher och Arnold (2011) idrottsorganisationer att samtliga yrkesgrupper 

samarbetar även med frågor på föreningsnivå. Ovanstående resultat kan jämföras med Isbergs 

(2003) som likartat beskriver att avsaknad av förståelse mellan de olika delarna i en 

elitidrottsorganisation är tämligen förekommande. 

 

Fystränarna beskriver överlag sin kontext som att den ställer höga krav, men samtidigt att det 

bidrar positivt till utvecklingen och arbetsandan i lagen. Förutom att beskriva huvudtränarens 

ledarskap och förhållningssätt som annorlunda till följd av att denne bär det yttersta ansvaret, 

lyfter två fystränare att samma faktor gäller alla som arbetar inom inom elitfotboll. 

Ovanstående synsätt exemplifieras av följande uttalande:  

 

När du jobbar i elitfotboll så är det inte frågan om om du får sparken utan när du får sparken. Och 

det kan ju komma när man minst anar det.  

(R06, 2016). 

 

Dessa respondenter beskriver att rotationen på personalen inte bara på sportsidan utan på den 

sammantagna organisationen är stor. Tillsammans med övriga delar av avsnittet vittnar det 

om att kommersialiseringen och professionaliseringen är ett faktum, som i stor grad påverkar 

klubbmiljön som fystränarna verkar i (Peterson, 2002; Sund, 2003; Sund, 2004). De negativa 

sidorna av ovan faktum förefaller vara osäkerhet kring anställning som bottnar i att 

yrkesgruppernas fackliga stöd inom elitidrotten är svagare än i övriga samhället (Sund, 2003). 

Fystränarnas kontext ställer krav på möjligheten att i vissa fall fatta svagt demokratiskt 

förankrade beslut, vilket leder till att vissa individer i organisationen agerar med hänsyn till 

kortsiktighet. I sammanhanget menar Sund (2003) att detta kan påverka föreningskänslan och 

sammanhållningen i negativ utsträckning. Samtidigt lyfter fystränarna mycket av det positiva 

i att arbeta i ovanstående kontext, bland annat förmånen att arbeta tillsammans med högt 

motiverade individer och att de höga kraven leder till att organisationen i kontrast till Sund 
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(2003) är tvungen att arbeta väldigt aktivt med kollektiv kultur och sammanhållning. 

Sammanfattningsvis kan fystränarnas organisatoriska kontext beskrivas som väldigt komplex, 

men där lagsammanhållningen och viljan till utveckling och ömsesidig respekt är stark trots 

(eller på grund av?) kompromisser och konflikter.  

 

7.4 Metoddiskussion 

 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod, vilket har sina begränsningar i form av att framförallt 

reliabilitet och genereliserbarhet riskerar att bli låg. Undersökningens genomförande, 

framförallt avseende intervjuerna, existerar bara i den kontext och det ögonblick som de 

genomförs (Jones, 2015; Bryman, 2008). Detta innebär att även om samma fystränare vid ett 

annat tillfälle deltagit i samma intervjuer, och med samma instrument – det vill säga samma 

intervjuare och författare – hade data och därmed resultat skiljt sig åt. Då mätinstrumentet i 

den kvalitativa metoden består av författaren, med inneboende risk för subjektivitet och 

partiskhet i målet, anses reliabiliteten som låg  (Jones, 2015; Bryman, 2008). Detsamma gäller 

genereliserbarheten som även påverkas av att intervjumaterialet är begränsat till den kontext 

som gällde för stunden. Vad avser validitet erkänns det kompletta bortfallet av fystränare 

verksamma i Damallsvenskan vara en diger svaghet, då undersökningens frågeställningar 

rörande fystränare inom svensk elitfotboll därmed inte kunde besvaras. Intressanta jämförelser 

hade troligtvis kunnat göras mellan dam- respektive herridrotten. Istället besvarades konkret 

sett bara hälften av frågeställningarna med avseende på herrfotbollen. Därav anses inte 

uppsatsens syfte vara fullgjort. Om syftet i efterhand korrigeras till att endast ta hänsyn till 

herridrotten bedöms valideten däremot hög, då fystränarnas upplevelser framgick tydligt i 

materialet. 

 

Sex allsvenska klubbar utav 16 möjliga i herrallsvenskan är representerade i undersökningen, 

vilket utgör drygt en tredjedel. Jones (2015) menar i detta sammanhang att det låga urvalet i 

kvalitativ forskning i stort mitigeras då ett ökat djup erhålles i data, vilket eventuellt leder till 

att en utökad analys kan göras av studiens resultat. Detta bör relateras till undersökningens 

frågeställningar som grundar sig i fystränarnas egna upplevelser i sin yrkesutövning. En styrka 

med avseende på urvalet bestod i att samtliga skikt i Allsvenskan representerades, då 

deltagande fystränare kom från så kallade topp-, mitt- och bottenlag. Denna variation anses 
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öka validiteten i undersökningen, men gör samtidigt resultatet mindre homogent och mer 

komplext, då en fystränare i ett så kallat bottenlag agerar i en annan kontext än en storklubb. 

 

Avseende valet av datainhämtningsteknik låg förstahandsvalet tidigt på fysiska intervjuer, då 

dessa generellt beskrivs som starkare ur flera hänseenden i metodlitteraturen (Jones, 2015; 

Markula & Silk, 2011). En förklaring ges härnäst till varför det slutligen landade i att 

telefonintervjuer genomfördes. Arbetsprocessens satta tidsplanering efterlevdes inte, vilket 

ledde till att valet olyckligtvis grundades i tidsoptimering för de fystränare som hade möjlighet 

att inom acceptabel tid delta i undersökningen. Besparingar i restid men även resekostnader 

kunde då göras (Bryman, 2008). I sammanhanget bör det nämnas att Sveriges samtliga tre 

landsdelar fanns representerade hos de sex deltagarna. Den aspekt där telefonintervjuer står sig 

slätt mot fysiska intervjuer, enligt tidigare beskrivet i metodkapitlet, är avsaknaden av fysisk 

närvaro och möjlighet till att framförallt läsa kroppspråk hos respondenten (Jones, 2015). 

 

Nackdelarna med den valda datainhämtningstekniken bedöms enligt författaren ha förminskats 

enligt följande praktiska lösningar. Mallarna för förstautskick respektive ett efterföljande 

informationsbrev via mail utarbetades med omsorg och eftertanke.  Dels för att ge ett 

professionellt och seriöst intryck – med förhoppningen att graden av tillmötesgående från 

klubbrepresentanterna skulle öka - dels för att förbereda den eventuella deltagaren genom 

spridning av vital information. För att specifikt motarbeta risken för intervjuer som påverkades 

av tidspress skickades ett sms av validerande funktion till deltagaren cirka tio minuter före 

överrenskommen tid. Ovan förfarande bedöms särskilt effektivt då två av respondenterna 

uttryckte att de ”hunnit sätta sig till ro i tid” (R02, 2016). Intervjuns bedömda tidsutrymme 

validerades en sista gång vid inledningen av telefonsamtalet. Dubbla och trippla 

inspelningstekniker genom diverse hård- och mjukvara nyttjades i syfte att öka säkerheten, 

samt ge författaren möjlighet att vara etthundra procent närvarande i dialogen med fystränaren, 

särskilt då det inte fanns något behov av att anteckna (Jones, 2015). Det faktum att ingen av 

intervjuerna varken avbröts eller stördes, samt att samtliga fystränare i slutskedet av 

intervjuerna hade gott om tid för ostrukturerad men ytterst givande dialog av informell natur 

anses vara ett bevis på ovanstående förfarandens positiva effekt på intervjuerna.  

 

Följande avslutande textstycke rör i korthet intervjuguidens utformning samt allmänna 

iakttagelser kring densamma. På grund av det i vissa hänseenden tunna forskningsläget som 

rör svensk idrottsforskning på ledarskap men även ledarskapsforskning på fystränare generellt 



 

64 

skapades intervjuguiden från grunden av författaren. Detta medförde förutom en liten mängd 

barnsjukdomar att både intervjuguidens kvalitet och resultatets genereliserbarhet i någon mån 

påverkades negativt. Möjligheten anses exempelvis inte helt orealistisk att författaren trots 

noggrannhet vid litteraturstudien missat relevant litteratur som kunnat nyttjas vid utformandet 

av intervjuguiden. Det som bör lyftas fram som positivt i sammanhanget är att den inplanerade 

öppna så kallade frågestunden – allra sist i intervjuguiden - där deltagaren gavs möjligheten att 

ställa frågor till författaren, men också ombads reflektera över behov av förtydliganden, 

upplevdes som särskilt nyttig ur både författarens och fystränarnas perspektiv. Syftet med 

placeringen var att delens sannolika ökning av närmare relation mellan studieobjektet och 

författaren inte skulle påverka de centrala frågorna. Överlag måste intervjuerna beskrivas som 

extremt innehållsrika då samtliga områden besvarades med stort djup i svaren, och majoriteten 

av fystränarna uppgav att frågorna var både intressanta och utmanande i positiv bemärkelse. 

Författaren upplevde också att fystränarnas teoretiska kompetens inom ledarskapsforskningen 

var stor. Detta exemplifieras av att fystränarna självständigt i stor mån nyttjade samma 

nyckelbegrepp och teorier som går att finna i områdets vetenskapliga litteratur – bland annat 

deltagarnas beskrivning av det relationsorienterade ledarskapet. Överlag beskrivs 

respondenternas samarbetsvilja i undersökningen som mycket god. 

 

7.5 Förslag på vidare forskning 

 

Detta avsnitt tar avstamp i intervjumaterialet samt resultatanalysen för att lyfta ett urval 

komplicerade frågor som här ses som utvecklingsmöjligheter i idrottsforskningen, framförallt 

med avseende på ledarskap och kompetens. Huvudfaktorerna i varje stycke nedan uttrycktes 

verbalt i viss utsträckning av fystränarna, och gavs därigenom ett visst mått av betydelse.  

 

En studie som undersöker kontrasten mellan fystränarens långsiktiga perspektiv och 

huvudtränarens upplevda kortsiktiga perspektiv. Utbredningen av detta förhållande, vad det 

beror på och vilka konkreta effekter det får för enskild spelare såväl som fotbollslag. Har det 

sin förklaring i ökad resultatpress till följd av kommersialisering och professionalisering? Är 

det rimligt att huvudtränaren - enligt respondenternas redogörelser - som regel ensam straffas 

och riskerar klubbyte på grund av exempelvis uteblivna resultat? 

 

Vikten av informell utbildning på arbetsplatsen, det vill säga träningsmiljön. Hur samvarierar 
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detta med den allmänna delade yrkeskompetensen bland samtliga yrkesgrupper i samma 

organisation? Kan den informella utbildningen utvecklas och till exempel systematiseras för 

att förbättra utvecklingen av kompetens inom elitfotbollen? Bör eller kan utbildningen 

formaliseras i form av en fystränarutbildning, eller med mer kontroversiella metoder? 

 

Rent allmänt anses behovet av ledarskapsforskning inom damfotbollen vara stort. En fystränare 

rapporterade kulturella skillnader i damfotbollen och erfarenheter däri som utvecklade 

fystränarens kompetens. I takt med att forskningsunderlaget inom herr- respektive 

damfotbollen utökas, bedömer författaren det sannolikt att utbyte av vitala erfarenheter och 

kunskaper sannolikt skulle leda till ömsesidig nytta. 

  

Idrottens roll i integrationen av bland annat individer av annan etnisk härkomst och kultur är 

en populär fråga i dagens samhälle (RF, 2011; SvFF, 2014). Fystränarnas utsagor påvisar 

betydelsen av ett starkt och medvetet hänsynstagande till spelare från andra kulturer, eftersom 

det bland annat påverkar spelarens preferenser av ledarbeteende. En studie som undersöker hur 

erfarenheter kring olika spelarkulturer kan spridas i svenskt idrottsliv, samt problematiserar 

förhållandet mellan assimilering av spelaren kontra bevarandet av dennes kultur, anses högst 

relevant. 

 

Slutligen en kvantitativ studie som bygger vidare på föreliggande uppsats resultat kring 

fystränarnas relationsorienterade ledarskap och fokus på individen, med syftet att fastställa 

förekomsten av ovanstående i den samlade svenska elitfotbollen. Den resulterande statistiken 

kan nyttjas som exempelvis språngbräda för motsvarande forskning i andra idrotter eller ligga 

till grund för utbildningsinnehållet i formella fotbollsutbildningar. 
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