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Abstrakt 
Uppsatsen är en kvalitativ studie i form av intervjuer med åtta huvudtränare inom svensk 
elitfotboll. Syftet med denna uppsats är att beskriva vad som karaktäriserar en framgångsrik 
ledare inom svensk herrfotboll på elitnivå. Frågeställningarna var: vilka yttre och inre resurser 
samt förutsättningar krävs för att lyckas som ledare, vad är det som karaktäriserar en 
framgångsrik ledare på elitnivå och slutligen vad driver dessa ledare att välja detta yrke? 
Essensen av undersökningen är de åtta ledarnas kärlek till fotbollen som går som en röd tråd 
genom alla fyra inbördeskategorierna; passionen till fotbollen, ledarskapets kärna, 
ledarskapets olika ansikten, och ledarens utsatthet. Kärleken till fotbollen är en gemensam 
nämnare i ledarnas beskrivning av framgångsrikt ledarskap på elitnivå. Det var också kärleken 
till fotbollen som styrde deras yrkesval till att bli tränare på heltid och att också riskera att bli 
avskedad med kort varsel. Resultatet visar att alla ledare beskriver på olika sätt att den dagliga 
kommunikationsprocessen med spelare och medarbetare är nyckeln till framgång. Samtliga 
ledare har olika nivåer av distans till sina spelare för att klara av ledarskapet på elitnivå. 
Tidigare forskning visar att åsikterna går isär bland ledare inom elitidrott. En del vill ha nära 
relationer, andra distans. Av resultatet framgår också att sex av åtta ledare anser att den inre 
motivation och drivkraft måste spelarna själva ta ansvar för på elitnivå. 
 
Nyckelord: kommunikation, ledarskap, ledare, motivation, lärprocesser, självinsikt, distans, 
kärlek,  
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1. Inledning  
Det som verkligen fångade mitt intresse för att skriva min uppsats om ledarskap på elitnivå 
var hur Rikard Norling (en ledare i AIK) på mindre än två år lyckades leda laget till toppen på 
Allsvenskan. 2004 åkte AIK ur Allsvenskan, svensk fotbolls högsta serie, ner i Superettan och 
dåvarande tränare blev avskedad. Inför säsongen 2005 tippade många av experterna att AIK 
skulle vara chanslösa att direkt gå upp i Allsvenskan då laget dessutom förlorat en del 
etablerade spelare. AIK kom att slå de flesta fotbollsexpertisen med häpnad genom att vinna 
Superettan och året därpå (2006) kom laget tvåa endast en poäng efter IF Elfsborg. Ny 
ledare/tränare för klubben under dessa två säsonger var Norling.  
 
Hur lyckades han bygga ett framgångsrikt lag på så kort tid? Vilka yttre och inre 
förutsättningar krävs för att lyckas som ledare på nationell elitnivå? Jag har också funderat på 
vad det egentligen är som driver dessa ledare att välja ett yrke där deras ledarskap näst intill 
varje dag blir ifrågasatt och kritiserat av både massmedia, fans, sponsorer och den egna 
styrelsen. Lyckas dessa ledare inte leda sitt lag till framgång tvingas de snart att lämna sitt 
arbete som kan ske på bara några timmar.  
 
Framgångsrika ledare inom stora lagidrotter som exempel fotboll får minst lika stor 
uppmärksamhet som de aktiva idrottsutövarna. Det i sin tur kan leda till att de som ledare kan 
göra internationell karriär. Sven-Göran Erikssons ledarskap och ledarstil har både hyllats och 
kritiserats runt om i fotbollsvärlden. Inte minst de senaste åren då han i egenskap av 
förbundskapten för Englands landslag i fotboll har förekommit mycket i media. Det kan 
tyckas märkligt att England som är en sådan stor fotbollsnation anställde en svensk som 
förbundskapten. Dock fick Eriksson lämna sitt landslagsuppdrag och blev kort därefter 
huvudtränare för Manchester City. Under sommaren 2007 har Eriksson åter igen gjort det 
omöjliga möjligt och byggt i stora delar ett nytt Premier League-lag på fem veckor. Nyligen 
hyllades Eriksson i hela England efter succépremiären för hans Manchester City. I mitten av 
november 2007, efter tretton spelade matcher, låg Eriksson på tredje plats i Premier League 
med sitt nybyggda lag. Det vanligaste inom fotbollen när resultaten uteblir är att styrelsen i 
klubben avskedar huvudtränaren (ledaren). Under fjolårets säsong (2006) i Allsvenskan 
avskedades fem av fjorton klubbar sin huvudtränare. Ytterligare en tränare fick inget förlängt 
kontrakt inför säsongen 2007.  
 
Min ambition med den här uppsatsen är att försöka lyfta fram de huvudtränare/ledare som 
befinner sig på elitnivå (Allsvenskan och Superettan) inom svensk fotboll. Vad är det som 
karaktäriserar en framgångsrik ledare inom elitfotboll? Jag har funderat på dessa ledare som 
är på nationell toppnivå hur de arbetar och utvecklar sina spelare för att nå framgång med sitt 
lag. Det gäller för ledaren att lansera en hållbar spelidé till spelarna som de tillsammans tror 
på. Jag är nyfiken på om det krävs en speciell personlighet i ledarskapet för att lyckas nå 
framgång med lag på elitnivå. En fotbollstränare som arbetar på elitnivå anser jag har nått 
framgång som fotbollsledare. Mitt intresse är främst herrfotboll. Förväntningarna jag har på 
min studie är att den ska belysa vad som karaktäriserar en framgångsrik ledare inom svensk 
elitfotboll.  
 
Även utanför media och idrottsvärlden har framgångsrika elittränare uppmärksammats 
eftersom de innehar en betydelsefull och efterfrågad kompetens. De anlitas som föreläsare 
inom företagsledarutbildning, fortbildning av personal i olika organisationer men också inom 
högskole- och universitetsutbildning. 
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2. Bakgrund  
Den ledare som idag åtar sig att driva ett elitlag har till sin uppgift att bygga ett fungerande 
lag för optimala prestationer och resultat. Samtliga fotbollsledare i denna studie har hittills 
under sin karriär lyckats forma fungerande lag på elitnivå inom svensk herrfotboll under ett 
exceptionellt yttre tryck där toleransen för misslyckande är minimal. Definitionen för 
framgång som ledare inom elitfotboll kan diskuteras. Definition på framgång deklareras oftast 
när laget lyckas nå en topplacering i serietabellen på elitnivå eller när ett lag vunnit sin serie 
och lyfts upp i en högre serie. Oftast är dock ledarens uppgift hela tiden att bygga ett vinnande 
lag där tabeller och resultat skoningslöst avslöjar om idrottsledaren lyckats eller inte. I denna 
uppsats är definitionen på framgångsrik ledare den person som är utvald till 
huvudtränare/ledare på elitnivå i svensk fotboll. 
 
När säsongen 2007:s sista matcher spelades den 28 oktober hade fyra huvudtränare fått lämna 
sina tjänster under året i takt med att resultaten för lagen uteblivit. En återblick på de senaste 
två säsongerna visar att minst tio huvudtränare fått avgå mitt under pågående säsong. Trots 
detta har de lag som fått nya huvudtränare inte nämnvärt förbättrat sin placering i tabellen. Ett 
tydligt exempel på detta återfinns i Östers IF där de senaste tre åren innehållit ständiga byten 
av huvudtränare. På två säsonger har Östers IF ramlat ur Allsvenskan och därefter ur 
Superettan. Laget kommer nästa säsong (2008) att få spela i division 1 södra. Tidigare 
forskning visar att ständiga byten av tränare försämrar lagets effektivitet och resultat. 
 
Lindwall, Johnson och Åström (2002, s. 61-62) hänvisar till en studie gjort av Gamson och 
Scotch (1964) där det framkom mer att på kort sikt i vardagen blir det bra med tränarbyte, ny 
röst, nya idéer och laget får en naturlig omstart. Samtidigt fick laget en syndabock att skylla 
sina motgångar på, sin gamla tränare. I ett längre perspektiv har laget i stället hamnat i en ond 
cirkel eftersom tränarbyte stör de invanda rutinerna, spelarna blir då osäkra och det försämrar 
ytterligare lagets prestation. Lindvalls m.fl. (2002, s. 62) drar slutsatsen att tidpunkten för 
tränar- och spelarbyte är viktigt för lagets stabilitet/kontinuitet och kommande 
prestationsförmåga. Därför bör det inte ske under pågående seriespel. 
 
2.1 Historik  
Egentligen är det ingen som vet när fotbollen föddes men redan långt före Kristi födelse dök 
fotbollsliknade spel upp där utmaningen var att fånga bollen och få in den i motståndarens 
mål. Fotbollsspelet var mycket populärt och det kan förmodligen förklaras av att spelet var 
enkelt, dramatiskt och krävde få redskap. Minst tusen år före Kristi födelse spelades fotboll i 
Kina och Egypten, dessutom med all säkerhet också i Rom samt Grekland (Blom & Lindroth, 
1995, s. 75). 
 
Första landskampen i fotboll spelades mellan Kina och Japan år 1004 efter Kristi födelse. 
Många anser att det var romarna som tog fotbollsspelet till de brittiska öarna och sporten blev 
mycket populär. Spelet spreds sedan vidare från de brittiska öarna ut i hela Europa och 
därefter ut i resten av världen (Söderberg & Plate, 1999, s. 87).  
 
Under 1100-talet förekom en brutal form av fotboll i England som kallades folkfotboll enligt 
Blom och Lindroth (1995, s. 75). Våldsamheterna orsakades av sociala spänningar, lagen 
kunde innehålla hundratalspelare. Kvinnor och barn fick hålla sig inomhus för att inte skadas 
under tiden männen spelade längst gatorna och det var inte ovanligt med dödsfall under 
spelets gång. Blom och Lindroth (1995, s. 76) påstår att det första kända förbudet mot att 
spela fotboll inträffade år 1314. Makthavarna ville få ordning i samhället och ersätta det 
farliga fotbollsspelet med militära övningar.  
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Makthavarna lyckades dock inte förbjuda fotbollen och i mitten av 1400-talet flyttades 
matcherna ut ur städerna till landsbygden och trots att förbuden fortsatte att gälla in på 1600-
talet överlevde fotbollen. Detta trots att människor bötfälldes och hamnade i fängelse för att 
de deltog i det våldsamma fotbollsspelet. Samtidigt fungerade fotbollsmatcherna som en 
säkerhetsventil mellan samhällsgrupper och de försökte lösa sina konflikter genom 
fotbollsspelet.  
 
I början av 1800-talet fick idrotten liten plats i samhället. Det var istället nationalismen och 
försvarsintresset som engagerade människor orsakad av politiska och militära prövningar. 
Mellan 1815-1860 var intresset för att utveckla idrottsområdet mycket svagt. Skolan 
genomförde inga fysiska aktiviteter och det frivilliga föreningslivet var inte utvecklat. Det 
gjordes försök att etablera frivillig fysiskt krävande idrottsliga aktiviteter så som skytte, 
jaktsammanslutningar, simning och hästsporter utan större framgång menar Blom och 
Lindroth (1995, s. 141). 
 
Under mitten av 1800-talet utvecklades ett intresse för kroppsövningar vid engelska public 
schools, som var tillgängliga för elever med välbärgade föräldrar. Syftet med public school 
var att eleverna inte enbart skulle få litterär kunskap utan också att utveckla elevernas karaktär 
och moral. Genom ett fast reglerat sportliv med träning och tävling var målet att utveckla 
laganda, ledar-, samarbetsförmåga, viljestyrka och mod hos eleverna. Skolledningen hade en 
medveten strategi att genom sporten få disciplin och kontroll på eleverna. Träning och tävling 
på utsatta platser och tider genomfördes genom skolans regim. Namnet public (allmän) var 
inte direkt rätta ordet då skolan endast var till för välbärgade familjer konstaterar Blom och 
Lindroth (1995, ss.145-148).  
 
De mest framgångsrika idrottseleverna fick enorma fördelar, delvis på bekostnad av sina 
idrottsligt underlägsna kamrater. Vilka idrottsgrenar som var mest betydelsefulla inom den 
engelska public school-sporten diskuterades livligt. Genomgående bedömdes cricket och 
fotboll som de viktigaste sporterna i England. Fotboll spelades på sommaren och cricket på 
vintern. Just i dessa lagsporter utvecklades ledarskap och laganda, spelarna offrade sig för 
lagets bästa. Det var via utvecklingen av spelet i överklassens public schools som fotbollen 
överlevde och utvecklades till en modern tävlingsidrott med standardiserade regler. Så 
småningom överfördes fotbollen även till den stora arbetarklassen och spreds till övriga delar 
av världen konstaterar Blom och Lindroth (1995, ss. 145-148). Författarna konstaterade att de 
första fotbollsreglerna kom i mitten av 1800-talet och fotbollen började hitta sina former. Det 
blev mindre våldsamt på planen i takt med att regler infördes. Enligt Söderberg och Plate 
(1999, s. 90) skrevs de första fotbollsreglerna vid Cambridge universitetet i England 1846. År 
1862 byts snöret som då var överliggare på målet ut till en träribba och 1891 infördes 
straffsparkar. 
 
År 1863 bildades det engelska fotbollsförbundet och Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) 
bildades 1904. Fotbollen blev först 1908 en olympisk gren och i den finalen vann Danmark 
över Storbritannien med 2-0. I Sverige startades Allsvenskan för herrar 1924 och för damer år 
1977. Första VM turneringen gick av stapeln 1930 och i den turneringen vann Uruguay 
finalen med 4-2 över Argentina. Sverige vann OS-turneringen i fotboll 1948, då de slog 
Jugoslavien med 3-1 i finalen. Real Madrid vann den första Europacupen 1956. Sverige 
arrangerade VM i fotboll 1958 och förlorade då finalen mot Brasilien med 5-2.  
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2.2 Damfotboll 
Den första dokumenterade fotbollsmatchen mellan kvinnor ägde rum i Glasgow i Skottland, 
1892. Sedan hände inte så mycket förrän på 1960 och 1970- talet då det uppstod organiserade 
former av damfotboll ute i Europa och USA. I England grundades Women´s FA (Football 
Association) 1969 och första dam-EM spelades 1984. Dam-VM hade premiär 1991 och första 
VM med prispengar genomfördes i Kina 2007. (www.sv.wikipedia.org/wiki/Fotboll).  
Svensk damfotboll har haft svårt att få tillträde till SvFF trots att damfotbollen fick fäste i 
Sverige på allvar i slutet av 60-talet. SvFF hade då fullt upp med att få ordning på 
herrfotbollens negativa trend med sviktande publikintresse för Allsvenskan samt uteblivna 
internationella framgångar. Detta resulterade i en utredning kallad Fotboll 70. I den 
utredningen nämndes inte damfotbollen med ett ord konstaterar Hertting (2007, s. 25) i sin 
studie. Damfotbollen kom ändå att etablera sig relativt snabbt där Öxabäck IF år 1968 var 
snabbast att själva starta en damserie tätt följt av Umeå IK, Perstorp och Eskilstuna. I 
samband med detta agerade SvFF snabbt och integrerade damfotbollen i sin verksamhet för 
att kunna ha fullständig kontroll även den (Hertting, 2007, s. 25). Som tidigare nämnts så 
startade allsvenska för damer 1977, femtiotre år efter det att herr Allsvenskan startade. 
 
2.3 Från amatörism till professionalism 
Under fotbollens inledningsskede var alla fotbollsspelare amatörer men diskussion om vad 
som var amatörism respektive professionalism var livlig under 1930-talet. Vissa menade att 
en amatör var en person som utövar sin idrott för kärleken till sin idrott och för nöjes skull 
utan att få ekonomiska vinster. Det förekom vid denna tidpunkt klara övertramp av 
amatörbestämmelserna då idrottare kunde få betalt för att delta i tävlingar eller för att visa upp 
sina idrottskonster vid olika arrangemang konstaterar Blom & Lindroth (1995, ss. 303-304). 
Lönsamma företag lockade till sig duktiga idrottsmän som kunde träna flitigt under arbetstid 
och erbjöds en civil karriär inom näringslivet efter de aktiva åren. Företagen utnyttjade 
samtidigt de kända idrottsutövarna som reklam för företaget. Det var en fördel att ha en 
beundrad och berömd idrottsperson inte minst i representativa funktioner inom företaget. 
Blom och Lindroth (1995, ss. 303-304) ifrågasätter här amatörismen då idrottsmännen kunde 
träna på arbetstid och i vissa länder kunde de åka på långa träningsläger inför viktiga tävlingar 
med bibehållen lön från företagen. Amatörreglerna i fotboll avskaffades 1967 och då 
öppnades nya vägar till framgång för svensk fotboll. Samtidigt påbörjades ett mödosamt 
arbete för de lokala föreningarna att professionalisera sin verksamhet konstaterar Billing, 
Franzén och Peterson (1999, s. 163). De menar att det var många föreningar i Sverige som 
hade svårt att anpassa sig till professionalismens inträde, vissa ville inte och andra förmådde 
inte ekonomiskt. 
 
2.4 Fotboll idag 
Idag är fotboll utan tvekan världens största folksport avseende aktiva utövare som är ca 200 
miljoner världen över och fotbollen är också störst vad anbelangar publik samt finansiella 
intäkter. Dessutom är fotbollen spridd över hela världen både på herr- och damsidan.  
 
2.4.1 Organisation 
Internationella fotbollsförbundet (FIFA) är högsta instans för all fotboll som spelas i världen. 
Den professionella fotbollen styrs av internationella regler som bestäms av FIFA. I oktober 
2007 var 208 länder anslutna till FIFA (www.fifa.com). Varje kontinent har ett eget regionalt 
förbund. I Europa heter det the Union of European Football Associations (UEFA) under detta 
återfinns SvFF. 
 

http://www.sv.wikipedia.org/wiki/Fotboll
http://www.fifa.com


  

 5   
 

SvFF är RF:s största specialidrottsförbund och det bildades 1904. År 2006 var 3.266 
föreningar med sammanlagt 8.500 lag medlemmar i SvFF. Antalet medlemmar 2006 var 
ungefär en miljon av vilka 500.000 var aktiva spelare. Av dessa var 248.827 licensierade 
spelare och varav 59.592 damer. Enligt SvFF måste alla spelare som fyllt 15 år ha licens för 
att få spela i en förening (www.svenskfotboll.se). 
 
Svensk fotbolls seriesystem är en förteckning över hur Sveriges fotbollsserier är fördelade. 
Den högsta serien är Allsvenskan följd av Superettan, Division 1, Division 2, Division 3 som 
styrs av SvFF. Division 4 till Division 8 styrs av de regionala förbunden som också beslutar 
om hur många lag varje division ska innehålla.(www.sv.wikipedia.org/wiki/Svenskfotbolls-
seriesystem).  
 
2.5 Ekonomi  
Sverige arrangerade OS 1912 och lyckades både organisatoriskt och tävlingsmässigt att 
genomföra detta OS. Detta ledde till att riksdagen året därpå beslutade sig för att stödja 
idrotten ekonomiskt genom att lämna det första årliga statsanslaget till idrottsrörelsen. Tyvärr 
stagnerade bidragen från riksdagen under mellankrigstiden för att åter öka i mitten av 1930-
talet. Detta genom att idrottsrörelsen fick en ny inkomstkälla vid sidan av riksdagsanslaget när 
tipsmedlen introducerades i idrottsrörelsen (Lindroth, 1988, ss. 121-123).  
 
Det dröjde till 1967 innan riksdagen beslutade att ge klubbar i fotbolls Allsvenskan bidrag för 
sin verksamhet. Detta gav impulser till föreningarna att skapa en ny organisation där det 
ideella arbetet övergick till lönearbete. Samma år avskaffade SvFF amatörreglerna och detta 
öppnade marknaden för betalning av det arbete som spelare och tränare/ledare utförde. Billing 
m.fl. (1999, ss. 10-11) konstaterade att flera elitklubbar hade problem med 
professionaliseringen av sin verksamhet vissa misslyckades helt när amatörbestämmelserna 
avskaffades 1967. Det tydligaste exemplet var den anrika klubben Helsingborgs IF som 
ramlade ur Allsvenskan 1968 och som inte återkom förrän 1993. Även klubbar som IFK 
Norrköping, AIK, Djurgården och Gais hamnade i bakvattnet. Den klubb som bäst lyckades 
övergå från amatörförening till en professionell förening var Malmö FF (MFF). Arbetet i 
klubben genomfördes inte längre ideellt eller genom politiska beslut utan lön betalades ut till 
ledare/tränare och spelare. Lönerna finansierades via reklam, sponsring, spelarförsäljning och 
publikintäkter. Föreningen fick en professionell ledning också utanför fotbollsplanen enligt 
Billing m.fl. (1999, s. 11).  
 
Under 1980-talets andra hälft slutfördes MFF:s professionalisering med heltidsanställning av 
spelarna. Detta genomfördes år 1989 och ses som en viktig milstolpe inom elitfotbollen. 
Kontraktslöner, friköpt arbetstid och ökade övergångssummor skapade en vinsttänkande 
spelmarknad som ställde större krav på både stat och kommun via bidrag, större arenor, radio, 
TV och sponsring från företag menar Billing, m.fl., (1999, s. 10). MFF var inte den enda 
klubben som lyckades när amatörbestämmelserna avskaffades 1967. Under en period på 20 år 
lyckades Östers IF ta sig från det lägsta seriesystemet upp till toppen på Allsvenskan och vann 
den 1968. Östers IF var också först i Sverige med att införa fotbollsträning på dagtid och en 
av landets första inomhushallar för fotboll byggdes i Växjö. Dessutom var Östers IF den 
klubb som år 1967 var först med att skriva kontrakt med sina spelare som då innebar att de 
fick lön och därmed en halvprofessionell status (Billing m.fl., 1999, s. 123). 
 

http://www.svenskfotboll.se
http://www.sv.wikipedia.org/wiki/Svenskfotbolls-seriesystem
http://www.sv.wikipedia.org/wiki/Svenskfotbolls-seriesystem


  

 6   
 

Penningströmmen in i idrottsrörelsen är ett komplext system då intäkterna kommer från stat 
(idrottsanslag, lönebidrag), kommun, landsting, näringsliv (TV och sponsring), spel, lotterier, 
åskådare och idrottsföreningarnas egna medlemmar. Idrotter sinsemellan har olika 
ekonomiska möjligheter att finansiera sin verksamhet. Det beror bland annat på vilken 
position i seriesystemet klubben befinner sig. Ett fotbollslag i Allsvenskan har betydligt större 
möjligheter till intäkter både från förbundet, staten, kommun och inte minst publikintäkter än 
vad en klubb har längre ner i seriesystemet. Både ishockey och fotbollsförbunden drar in 
mycket pengar genom försäljning av TV-rättigheter men flertalet av idrottsförbunden har inga 
sådana inkomster (utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 15 april 1999). 
 
Inom damfotbollen ser de ekonomiska förutsättningarna helt annorlunda ut idag jämfört med 
herrfotbollen. Storklubbar som Umeå IK och Djurgården har långt ifrån heltidsanställda 
spelare trots att lagen spelar elitfotboll i Allsvenskan. Damfotbollen får betydligt mindre 
bidrag från stat, landsting, kommun, sponsor- och åskådar intäkter jämfört med herrfotbollen. 
Dessutom har damfotbollen fått arbeta hårt för att få acceptans i SvFF. 
 
2.5.1 Ekonomin inom Allsvenska klubbar 2006 
Genom att amatörreglerna försvann 1967 har spelare kunnat gå från att ha varit amatörer i sitt 
fotbollsutövande till att idag vara professionella. Idag räknas en fotbollsspelare som 
professionell om hon/han under ett kalenderår får lön och/eller annan inkomstskattepliktig 
förmån till ett totalt belopp på lägst 3000 kronor från en eller flera föreningar 
(www.svenskfotboll.se). År 2006 var den genomsnittliga beräknade spelarlönen i Allsvenskan 
55.303 kr/ månad (före skatt) vid 12 månaders anställning (Sahlström 2006, s.12). Tack vare 
försvinnandet av amatörreglerna kan huvudtränare/ledare i Allsvenskan idag utöva 
tränar/ledarrollen som sitt yrke och förmodligen tjänar de också bra. Samtliga lag i 
Allsvenskan har idag heltidsanställda tränare/ledare.  
 
Det samlade ekonomiska resultatet för de allsvenska klubbarna år 2006 var det bästa 
någonsin. Det beror i första hand på det nya TV-avtalet som började gälla från år 2006 och 
som gjort att klubbarnas intäkter ökat. Den genomsnittliga intäkten per klubb uppgick till 66.5 
miljoner (mkr). Spridningen bland klubbarna är stor, från Gefle IF:s 21,6 mkr som hade de 
lägsta intäkterna till Malmö FF:s 120,7 mkr som uppvisade de högsta. De genomsnittliga 
kostnaderna per klubb uppgick till 59,7 mkr och även här var spridningen stor, Gefle IF:s 21,3 
mkr (lägst) till Djurgårdens 96,5 mkr som hade de högsta kostnaderna (Sahlström 2006, s. 
21). 
 
2.6 Etik och moral  
Redan på 1930-talet diskuterades moral och etik inom idrotten i samband med att 
framgångsrika idrottsmän gjorde avsteg från amatörreglerna genom att de tog betalt för att 
delta i större tävlingssammanhang konstaterar Blom och Lindroth (1995, s. 304). Författarna 
påtalar att det fanns vissa problem med att i det tysta överträda amatörbestämmelserna när 
någon person eller organisation plötsligt ville komma åt en speciell idrottsutövare. En av 
1940-talets mest framstående internationella löpare var svensken Gunde Hägg som 
medverkade i stora galatävlingar inför storpublik och han fick då ekonomisk ersättning 
samtidigt som han jagade nya världsrekord. Gunder Hägg dömdes 1946 till livstids 
avstängning för överträdelse av amatörbestämmelserna (Blom & Lindroth, 1995, s. 305).  
 
Idrottarna representerade olika världar där de framgångsrika fick ersättning för sitt 
idrottsutövande medan de som inte riktigt hade kommit lika långt i sin utveckling hade sämre 
möjlighet till förberedelse och träning. Detta innebar egentligen att en amatör ställdes mot en 

http://www.svenskfotboll.se
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professionell på startlinjen i samma tävling vilket naturligtvis upplevdes som orättvist. Inom 
lagidrott som fotboll accepterades det på ett naturligare sätt att blanda dessa båda grupper i en 
och samma match (Blom & Lindroth, 1995, s. 305). 
 
Blom och Lindroth (1995, s. 315) konstaterar att idrottens största problem i modern tid är 
dopningen och manipulerandet med medicinska preparat för att nå maximala resultat. Det hela 
är inte lätt. Dels förekommer det nationellt dopningprogram, elitidrottare som tar förbjudna 
preparat och även omedveten dopning (medicinska problem hos utövaren). I fotboll eller 
annan lagidrott kan detta få stora konsekvenser då upptäckten av dopning hos en deltagare 
kan resultera i att hela laget blir diskvalificerat. Inom dagens moderna elitidrott förekommer 
det tyvärr två skilda värdar mellan idrottsutövare på elitnivå, de som inte är dopade och de 
dopade. Det vi kan fråga oss är var finns de etiska och moraliska värderingarna hos de dopade 
och hur känner sig de som inte tagit något dopingmedel som förlorar denna kamp rent 
tävlings- och resultatmässigt. 
 
2.7 Coachingbegreppet 
Forskarna har inte enats om en gemensam definition för begreppet coach men coach och 
coaching definieras i Bonniers svenska ordbok (1986) som ett begrepp och anger att det är ett 
engelskt uttryck som kan översättas med tränare, lagledare och lagkapten. I Prismas Engelska 
ordbok (1996) definieras coach som tränare, instruktör och privatlärare. Benämningen coach 
har fått en allt större plats inom svensk idrott och främst då basket och ishockey. 
 
Begreppet coach kommer från Ungern under 1400-talet och betyder kärra eller hästdroska. I 
England lanserades detta transportmedel och begreppet coach under andra hälften av 1500-
talet. En ”coachman” var en kusk som körde hästdroskan, tillika ansvarig för hästarnas vård. 
Detta lade grunden till ordet coach och coaching (Stelter, 2003, s. 20). Coaching är ett uttryck 
för en bestämd relation där tränare, ledare och utbildare ska utveckla till sina idrottsutövare, 
medarbetare och studenter. (Stelter, 2003, s. 11, 14). 
 
Införandet av begreppen coach och coaching kan förklaras av att ledarskapet inom idrotten 
har utvecklats. Dessutom skiljer sig ledarskapet beroende på inom vilken idrott som 
coachingen skall utövas. I denna uppsats kommer jag att använda mig av Fahlströms (2001, s. 
12) definition på coach och coaching som stämmer bra överens med uppsatsens syfte och 
frågeställning. Däremot kommer jag genomgående att kalla de intervjuade för ledare och inte 
coach eftersom ledare är det begrepp som används inom nationell fotboll. Fahlströms (2001, 
s. 12) definition av coach och coaching: 
 
 ”En coach är den person som, ensam eller tillsammans med medhjälpare, leder och ansvarar 
för den idrottsliga verksamheten. Att vara coach innebär ett övergripande ansvar för all 
planering och träning, att leda laget under matcher samt att följa upp inom verksamhetens 
ram”. 
 
2.8 Ledarskap  
Det är få studier som har ägnats åt ledare inom fotboll på toppnivå nationellt och 
internationellt. Några rapporter gjorda av Isberg, 1991, 1992, 1997, 2001 och 2004 belyser 
fotboll, ishockey och bandyledare på toppnivå. Fahlström (2001) har gjort en rapport om 
ishockeycoacher på elitnivå om rekrytering, arbete och ledarstil. Annerstedt (2006) har 
studerat ledare inom olika elitidrotter, dock inte fotboll. Hertting (2007) har forskat om 
ledarskap och lärprocesser i barnfotboll. 
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Runt ett fotbollslag finns det många individer bestående av allt från en ledare (huvudtränare), 
assisterande tränare, fystränare, målvaktstränare sjukgymnast, läkare, materialförvaltare och 
lagledare. Det finns också en stab bestående av en verkställande direktör och en sportchef. 
Övergripande ansvariga är styrelsen. Ledaren har en beslutande roll när det gäller laget och 
staben har en rådgivande och behandlande funktion. I en rapport gjord av Isberg (1991, s. 86 ) 
beskriver han väl hur helhetsbilden i en förening ser ut. Där författaren bland annat beskriver 
att verksamheten leds av en formellt vald huvudstyrelse. Dam-och ungdomsfotbollen har en 
informellt vald styrelse där medlemmarna är utsedda av huvudstyrelsen och har inget 
ekonomiskt ansvar. Organisationen får sin service via ett kansli. Styrelsens arbete består i 
huvudsak av ekonomi och marknadsföring. 
 
Däremot finns det en mängd forskning kring ledarskap och av litteraturen framkommer det att 
flertalet av forskarna är överens om att ledarskap är ett både komplicerat och svåråtkomligt 
fenomen. Detta visar sig inte minst i den mängd olika definitioner av ledarskap som 
förekommer i böcker, artiklar och rapporter. Avgränsningen i denna uppsats avser ledarskap 
inom elitidrott och då främst fotboll på högsta nationella nivå. Annerstedt (2006, s. 3) anser 
att de flesta forskare är relativt överens om att ledarskap är att förstå relationer mellan 
människor där någon eller några personer blir ledare genom att utöva inflytande över andra. 
De i sin tur är eller blir följare. De flesta forskare inom ledarskap har definierat ledarskap som 
ett samspel mellan ledare och grupp för att nå gemensamt uppsatta mål (Annerstedt, 2006, s. 
3). 
 
2.8.1 Definition av begreppet ledarskap och det pedagogiska ledarskapet 
Det engelska ordet för ledare är leader. Ordet är mer än tusen år gammalt och betyder ”att 
leda människor på en resa” vilket är en intressant betydelse i sig (Maltén, 2000, s. 7). Maltén 
(2000, s.19) väljer följande definition av begreppet ledarskap: ”den process genom vilken en 
person influerar andra att nå uppsatta mål” 
 
Syftet med ledarrollen är att få människor att förverkliga uppsatta mål genom att hitta nya 
utvecklingsvägar och göra människor som leds mindre osäkra i sina roller (Maltén, 2000, s. 
8). 
 
Johansson och Simson (2001, s. 205) sammanfattar chef, ledare och coach på följande sätt: 
”chef är en person som jag måste följa på grund av hans makt, ledaren följer jag för att jag vill 
följa, coachen är den som har tid och förmåga att utveckla människor”. 
 
Their (2001, s. 45) talar om det pedagogiska ledarskapet som är beroende av de underliggande 
attityder ledaren har. Den underliggande attityden är ledarens rollupplevelse (självinsikt) 
vilket innebär den syn ledaren har på ledarskap i allmänhet och sitt ledarskap i synnerhet. 
Författaren menar att ledarens människosyn är viktig för den påverkar interaktionen 
(samspelet) med ledarens medarbetare. Ledarens kunskapssyn är också viktig eftersom 
ledaren strävar efter en lärande organisation genom sin uthållighet, vilja, intresse, metod att 
dela med sig av sina kunskaper. Their (2001, s. 46) anser att det sätt ledaren förhåller sig mot 
andra människor förväntar hon/han sig få tillbaka.  
 
2.8.2 Tre olika modeller för ledarskap 
En modell för att analysera ledarskapet inom idrotten kallas för den multidimensionella 
modellen och har skapats av Packianathan Chelladuri 1978. Modellen har använts och 
modifierats av Isberg (2001, s.5, 2004, s. 6) i den rapportserie som han skrivit under perioden 
1991-2004 och som återkommande hänvisas till i denna uppsats. Även Fahlström (2001, s. 
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27) som studerat ishockeycoacher, har använt sig av samma modell. Kärnan i modellen är att 
fånga både ledarens och spelarens förväntningar samt deras beteende i olika situationer och 
sedan försöka hitta vilken grad av belåtenhet som infann sig hos spelare och ledare. 
 
En annan modell i ledarskap inom idrottsforskning har använts av tre forskare i Canada 
(Charbonneau, Barling & Kelloway, 2001). Modellen som kallas för det transformatoriska 
ledarskapet är enligt de tre forskarna framtagen av Bass (1985) och modellen fick stor 
uppmärksamhet 1998. Det ledarskapet innebar att anhängaren och ledare höjer varandra till en 
högre nivå av motivation och moral.  
 
Genom det transformatoriska ledarskapet kan ledaren höja den inneboende motivationen hos 
sportutövare och därmed påverka idrottsresultatet till det bättre. Forskarna visar att 
ledarskapet har en indirekt påverkan på resultatet via transformatoriskt ledarskap. 
Charbonneau et al. (2001, s. 1528) konstaterar att transformatoriskt ledarskap karaktäriseras 
framförallt av följande: 
 

• Att som ledare agera som en förebild, karisma. 
• Att optimistiskt sätta upp mål och ge sina anhängare en känsla av mening med 

uppgiften. På detta sätt öka ”Intrinsic Motivation”, den inneboende motivationen. 
• Att som ledare öka kreativiteten hos sina anhängare 
• Att engagera sig i varje individ i laget. 
 

Charbonneau et al. (2001) visade att den viktigaste faktorn för att öka inre motivationen är att 
sätta upp optimistiska mål och ge sina anhängare en känsla av mening med uppgiften. Att 
agera som förebild visade sig ha minst påverkan på själva idrottsresultatet. Undersökningen är 
utförd på 168 universitets studerande i olika sporter. Utövarna var män och kvinnor i åldern 
17-22 år, både på elit- och amatörnivå. 
 
Det har varit olika trender i ledarskapsforskningen. Den trend som idag är aktuell är den från 
60-talet där ledarskapsprocessen sätts i centrum. Det är viktigt att inte likställa ledarskap med 
ledare. Det är i stället efterföljaren (deltagaren) och situationen (kontexten) som är avgörande 
för hur ledaren ska agera. Resultatet av detta är själva ledarskapet, där efterföljaren, 
situationen och ledaren möts, samt där flera delar påverkar och påverkas av varandra i själva 
ledarprocessen se figur 1 s. 16, Hertting (2007, s. 13). 
 
Bolman och Deal (2005, s. 403) är av samma åsikt som skaparna av modellen i figur 1 och ser 
på ledarskapet som en subtil (hårfin) process som handlar om ömsesidig påverkan, där tanke, 
känsla och handling förenas och skapar samarbete som tjänar de syften och värderingar som 
delas av både ledare och ledda. Modellen är trovärdig och överskådlig eftersom den går att 
översätta till ledarskapet inom elitfotboll. Modellen lyfter fram tränaren, spelaren och den 
uppkomna situationen. I själva cirklarnas brytpunkt sker det egentliga ledarskapet (se figur 1 
s. 16) som ser olika ut från situation till situation. Det är spelarens mål, värdering, attityd och 
prestation i den aktuella situationen som är avgörande för hur ledaren ska agera. De 
avgörande baseras på ledarens mål, värdering, attityd, personlig förmåga, erfarenhet och 
kunskap. Genom den kvalitativa forskningsintervju som är genomförd i denna uppsats 
tydliggörs det hur ledarna upplever sin värld ur ett ledarperspektiv utan att de placeras in i 
någon modell eller fack.  
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2.8.3 Lärande och lärprocesser inom elitfotboll 
Det finns idag olika definitioner för vad begreppet ”lärande” betyder och många författare och 
forskare studerar hur ett livslångt lärande uppnås i organisationer. I en lärande organisation 
utvecklas människor ständigt i sitt sätt att tänka och agera. De har gemensamma uppsatta mål 
att sträva mot och de söker kunskap tillsammans för att skapa en helhetsbild av 
organisationen. Hur den ska utvecklas för att nå målen beskriver Senge (1990, s. 12). När det 
bland deltagarna finns starka gemensamma visioner, värderingar och gemensamt uppsatta mål 
då utvecklas människor. Definitivt inte för att ledaren vill utan för att deltagarna själva vill 
påtalar Senge (1990, s. 22). Författaren beskriver att när grupper, till exempel inom idrotten 
samlar sin intelligens utvecklas en stark förmåga att samverka för att nå målet. Då utvecklas 
individerna fortare än om de hade jobbat var och en för sig.  
 
En faktor för att lyckas som ledare i internationell fotboll är att ledaren anpassar sitt ledarskap 
till den fotbollskultur som råder i det aktuella landet konstaterar Isberg (2001, s. 77). 
Författaren har intervjuat och studerat sju coacher på internationell toppnivå i fotboll. Där 
fann han att den fotbollskulturen som råder i det land där coachen är verksam i fick en central 
betydelse för om coachen ska lyckas eller inte. Det handlar om vad landets kultur i allmänhet 
och landets fotbollskultur i synnerhet föredrar och motsätter sig. Det visade sig att om 
coachen tillämpade demokratiskt ledarskap men kulturen föredrog ett auktoritärt ledarskap 
fick coachen problem. Det gäller att coachen har förståelse och insikt i landet och dess 
fotbollskultur för att lyckas i kommunikation och lärprocessen mot spelarna samt i sin roll 
som coach (Isberg, 2001, s. 77). 
 
Lärprocessen i samband med elitfotboll handlar om att försöka få spelarna att förstå det 
tekniska och taktiska spelsystemet i fotboll som utövas i den klubb de tillhör. Detta genomförs 
i första hand i träningssituationer och resultatet visar sig under matcherna. På nationell 
elitnivå har spelarna stor teknisk skicklighet så lärprocessen går mer ut på att hitta ett 
spelsystem som lämpar sig för de spelare som ledaren har till sitt förfogande. Lärprocessen 
handlar också om att få spelarna att förstå vad som krävs av dem i olika positioner både på 
och vid sidan av planen för att spelaren och laget skall utvecklas framåt.  

Ledare/Tränare 

Situation/Kontext Efterföljare/spelare 

Ledar- 
skapet 

Figur 1. Modell över ledarskap och dess beståndsdelar skapat av  
Hughes, Ginnet &Curphys (2002), hämtat från Hertting (2007, s. 13). 



  

 11   
 

Detta ställer i sin tur krav på coachen/tränarens pedagogiska kunskaper, erfarenheter 
ledarfilosofi, spelarnas kompetens, val av spelsystem och få spelare att tro på sin roll i 
spelsystemet. Eftersom det är svårt att under själva matchsituationen nå spelarna blir 
coachen/tränarens uppgift i själva lärprocessen att analysera och observera (spelarna/spelidén) 
och fatta beslut om eventuella åtgärder. Detta ställer stora krav på coachen/tränarens 
kommunikativa och pedagogiska kunskaper anser Isberg (2001, ss. 3-8). Författaren beskriver 
att coacherna föredrar att lägga lärprocesser till fotbollsplanen för att kunna kombinera teori 
och praktik. Eftersom det handlar om att skapa en effektiv kommunikationsform som 
anpassas till den fotbollskultur som råder i respektive förening. Förutom verbal 
kommunikation pekar och visar coachen med sitt kroppsspråk vad han menar. Coachen väljer 
i sista hand att rent handgripligt förflytta spelaren till rätt position på fotbollsplanen i olika 
spelsituationer. Dessutom underlättar det för coachen att lägga verksamheten till 
fotbollsplanen för att finna spelarnas dolda kunskap och för coachen att omvandla teoretiska 
instruktioner till praktiskt handlande. Laget innehåller ofta spelare från olika nationer vilket 
kan medföra vissa språksvårigheter vid teoretiska genomgångar men ute på fotbollsplanen kan 
coachen använda hela sitt kroppsspråk till hjälp vid praktiska övningar (Isberg, 2001, s. 77).  
 
En viktig del i lärprocessen är kommunikation mellan ledare och spelare där det handlar om 
en kombination av kunskap och att båda visar respekt för varandra. Viktigt är då att miljön 
och atmosfären är sådan att spelaren känner sig ”hemma” och kan uttrycka sig fritt samt att 
hans åsikter tas tillvara av ledaren. Det innebär också att spelaren ska känna att ledaren 
verkligen vill lyssna till honom och hans tankar, åsikter och/eller eventuella problem som 
spelaren har (Isberg, 1997, s. 35). Författaren tar upp några punkter som han anser är viktiga 
för en god relation mellan ledaren och spelaren. De är enligt Isberg (1997, s. 36) följande: 
 

• Ledaren ska ha förståelse för spelarens eventuella misstag innan konstruktiv kritik ges 
• Ledaren berömmer prestationen i sig inte spelarens personlighet 
• Ledaren ska inte överdriva sina instruktioner 
• Ledaren respekterar spelarens behov och intresse 

 
2.9 Vad karaktäriserar en framgångsrik ledare/coach  
 
2.9.1 Motivation 
Motivation är ett ytterst svårt begrepp att definiera och många förknippar motivation med 
engagemang, vilja och intresse (Their, 2000, s. 109). Dock har de flesta människor någon 
uppfattning om ordet motivation och dess betydelse. Det vanliga är att det talas om inre och 
yttre motivation. Den inre motivationen förknippas ofta med individens engagemang, 
drivkraft att försöka nå ett bestämt mål eller ett förutbestämt resultat. Denna form av inre 
drivkraft kan höja självkänslan genom att individen hela tiden utsätter sig för utmaningar, 
spänningar och nyfikenhet på det okända (Their, 2000, s. 110). Ett exempel på detta är att 
lärandet grundar sig på individens egna tro på att kunna lära sig det hon/han tar för sig. Tron 
på att lyckas stimulerar viljan och den inre motivationen. Their (2000, s. 111) jämför med en 
teoretiskt intelligent individ som inte utnyttjar sin intelligens eftersom denne saknar den inre 
motivationen och då omsätts inte förmågan i handling. Their (2000, s. 111) menar att 
individen behöver stimulans av ledaren för att locka fram den inre drivkraften för 
motivationen men ansvaret ligger hos den enskilde. Naturligtvis kan individens inre 
motivation sänkas vid motgångar där önskade mål och resultat som individen satt upp inte 
uppfylls. Även här kommer ledarens betydelse in i bilden. Den känslomässiga delen hos 
individen har också ha en betydelse för den inre motivationen. Negativa känslor som ångest 
för att inte lyckas, rädsla, ovisshet och besvikelse kan blockera människans energi.  
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Detta kan leda till att det är svårt för individen att upprätthålla den inre motivationen. 
Ledarens uppgift är att förebygga dessa negativa element genom att ge individen 
uppmärksamhet, förtroende, information och kommunikation. De yttre motivationsfaktorerna 
kan vara ekonomisk ersättning, individen får högre status eller bättre position i arbetslaget 
(Their 2000, s. 112). 
 
2.9.2 Kommunikation 
Ordet kommunikation kommer från latinets comminus som betyder gemensam. 
Kommunikation betyder egentligen att göra något gemensamt eller i gemenskap. Det 
viktigaste redskapet för överlevnad är kommunikation såväl bland chefer, ledare som för den 
som blir ledd. Men kommunikation är svårt, den kan både döda och föda en relation menar 
Nevander-Friström (2006, ss. 17-25).  
 
Kommunikation är en del av överlevnadsprocessen men för att den ska bli effektiv måste vi 
först reda ut vilken relation vi har till den person som vi ska kommunicera med. De rättigheter 
och skyldigheter vi har mot varandra måste också först klargöras (Nilsson & Waldemarsson, 
1994, ss. 37-38). Vad som får sägas och inte får sägas vid olika tidpunkter samt vid olika 
situationer behöver redas ut. Båda parter måste förstå och uppfatta situationen någorlunda 
lika. Det är också av betydelse att båda parter förstår det kontext (sammanhang) i vilket 
kommunikationen genomförs. Risken är annars stor att missuppfattningar sker framför allt om 
inte motparten förstår budskapet. Då kan det avsedda budskapet feltolkas och därmed påverka 
påföljande handling (Nilsson & Waldemarsson, 1994, ss. 37-38). Det gäller alltså att skapa 
relationer som underlättar kommunikationen och bestämma vad som det ska kommuniceras 
om. 
 
Kommunikation är den viktigaste byggstenen i all ledarkunskap, även inom idrotten anser 
Rydberg (2005, ss. 27-29). Genom äkta och ärlig kommunikation mellan ledare och idrottare 
byggs en helhetssyn på människan hos båda parter. Det är inte bara idrottsprestationen i sig 
som är viktig. Den existentiella situationen är minst lika viktig som meningen med livet, hur 
framtiden ser ut, vem jag är som ledare och idrottare. Rydberg (2005, ss. 27-29) nämner att i 
grund och botten är det våra tankar och känslor som styr vårt handlande. Dess energikällor är 
kärlek och rädsla. Kärlek till sin idrott men också rädsla för att inte lyckas. Därför är 
kommunikationen mellan ledaren och idrottaren en förutsättning för att båda ska lyckas anser 
Rydberg (2005, ss. 27-29). 
 
Kommunikation är ett av coachens viktigaste arbetsredskap och i synnerhet de individuella 
samtalen. Utövaren känner sig då bekräftad och sedd av coachen vilket skapar trygghet 
(Høigaard & Jørgensen, 2002, ss. 11-15). Författarna menar också att de individuella samtalen 
handlar om att hjälpa utövarna att hjälpa sig själva till framgång medan coachens uppgift är 
att planera och skapa förutsättningar för att delta i processen. En modell för samtal är 
prestations-orienterat utövarsamtal (POU) som bygger på utövarens personliga och idrottsliga 
utveckling. Syftet med denna typ av samtal är att utövaren och coachen skall nå de uppsatta 
målen (Høigaard & Jørgensen, 2002, ss. 85-86). 
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Kommunikation mellan spelare och coach på högsta internationella toppnivå i fotboll är av 
stor betydelse och förutsätter organiserade former där både spelare och coach måste kunna 
lyssna på varandra. Dessutom handlar det om att coachen kontrollerar att spelaren har förstått 
innehållet och att spelaren kan omsätta detta i handling. Coachens uppgift är också att få 
spelaren att ta eget ansvar för sin utveckling både som spelare och människa (Isberg, 1997, ss. 
39-40 ). Författaren genomförde även en studie på sju coacher på internationell toppnivå i 
ishockey, National Hockey League (NHL) och i den poängterades också vikten av 
kommunikation. De flesta coacherna är överens om att utan en god kommunikationsförmåga 
är chansen att lyckas som coach liten. Coacherna ansåg att kommunikationsprocessen är det 
viktigaste verktyget för att lyckas genomföra nya idéer. Det gäller att vara tydlig och att 
kunna läsa av spelarnas inställning till de uppgifter de blir ålagda och om de inte fungerar veta 
hur du som coach ska hantera detta (Isberg, 2004, s. 25, 36). 
 
2.9.3 Egenskaper hos ledare/coacher som gör dem framgångsrika 
Egenskaper för att bli framgångsrik som ledare är att ha ämneskunskap i sin profession som 
ledaren tjänstgör i, organisatorisk kompetens, social kompetens och stresshanteringsförmåga 
(Larsson & Kallenberg, 2003, s. 40). Ämneskunskap i yrket är en förutsättning för att lyckas 
som ledare men hur detaljerad kunskapen skall vara beror på vilken nivå som ledaren agerar 
på. Behovet av detaljerad fackkunskap är oftast högre bland ledare på lägre nivåer. Den 
organisatoriska kompetensen handlar om att kunna planera, organisera verksamheten, fatta 
beslut och följa upp de beslut som fattas konstaterar Larsson och Kallenberg (2003, s. 40). 
Vidare anser författarna att den sociala kompetensen är önskvärd som ”att tala till bönder på 
bönders vis och till lärda på latin”. Ledaren ska kunna hantera konflikter genom att tolka 
kroppsspråket rätt hos dem som skall ledas och kunna lyssna till alla inblandade vid konflikter 
innan han tar ställning. Ytterligare en viktig egenskap för att bli framgångsrik ledare är att 
kunna hantera stressade situationer och pressande förhållanden men ändå fatta kloka beslut 
anser Larsson och Kallenberg (2003, ss. 41-42). En annan önskvärd egenskap som författarna 
lyfter fram är att kunna bemästra sina egna känsloreaktioner och då speciellt i samband med 
konflikter och pressade situationer samt även då kunna agera rationellt och genomtänkt. 
 
I den studie som Isberg (2004, s. 26, 36) genomförde med sju coacher i ishockey (NHL) 
poängterade samtliga coacher att förutsättningen för att lyckas som coach var att ha kunskap i 
ishockey. Dessutom påtalade coacherna vikten av att ständigt skaffa sig nya kunskaper. Det 
handlar då inte om kunskaper i själva spelet utan om att hitta relevanta kunskaper hur saker 
och ting skall läras ut. En fördjupning i själva lärprocessen genom att välja bra situationer för 
inlärning av nya detaljer i till exempel spelsystemet. Det är ett måste för att bli framgångsrik 
coach på toppnivå. 
 
Ledarens viktigaste arbetsredskap är hans personliga egenskaper. Det beskriver Nilsson 
(1999, s. 50) enligt följande: ”förmåga att fatta rätt beslut i rätt ögonblick grundas på ledarens 
egna kunskaper, det egna omdömet, den egna erfarenheten och ledarens personliga 
egenskaper”.  
 
Det finns ingenstans där resultat- och prestationskraven på ledaren är så höga som inom 
elitidrotten. Toleransen för misslyckanden är minimal och förmågan hos ledaren att bygga ett 
vinnande lag sätts ständigt på prov genom ett exceptionellt starkt yttre tryck (Nilsson, 1999, s. 
5). Lyckas inte ledaren med att skapa ett framgångsrikt lag får han lämna sin position.  
För att bli framgångsrik som ledare måste ledaren kunna diskutera med spelarna de normer 
som gäller men spelarna ska själva forma dessa.  
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Målsättningen med säsongen måste alltid diskuteras med spelarna och ledaren ska hjälpa 
spelarna att sätta upp individuella mål. Det är också av stor betydelse att fördela 
maktspridning i truppen för att få alla delaktiga i besluten. Ledaren ska vara flexibel, tänka 
positivt, vara glad, ge beröm och inte minst kunna hantera konflikter anser Willi (1992, ss. 
167-169). 
 
2.9.4 Självinsikt och konsten att skapa motivation  
Självinsikt är en av de absolut viktigaste egenskaperna i ett framgångsrikt ledarskap i rollen 
som ledare. En ledare med självinsikt är trygg och harmonisk som får utövarna att känna 
förtroende för sin ledare (Willi, 1992, ss. 167-169).  
 
I den studie som Isberg (2001, s. 77) genomförde på sju coacher på internationell toppnivå 
visade det sig att självinsikt var en de allra viktigaste byggstenarna för att som coach lyckas 
nå framgång. Självinsikt innebär enligt coacherna i Isbergs (2001, s. 77) studie att ha en 
positiv framtoning, vara ödmjuk inför spelarna och uppgiften, att visa förståelse för att 
människor reagerar olika, att vara lugn inombords, att våga visa sina fel och brister, visa 
förtroende för vad spelarna kan och gör, att ta tillvara andras kompetenser och visa 
uppskattning för dem och inte minst att kritiskt granska sig själv. Det är viktigt att ha en 
filosofi för sin coaching och för det krävs insikt om sig själv och sitt agerande. Det är också 
viktigt att se spelarens förmåga både fysiskt och psykiskt för att som coach kunna utveckla 
och motivera spelaren. Vidare krävs det att coachen kan skapa ett positivt samspel med 
spelaren och få spelarna tillsammans att fungera som ett lag. Dessutom måste coachen visa 
intresse för spelarens utveckling som person och inte enbart som spelare anser författaren.  
 
Motivation är ett av det viktigaste verktyget i ledarrollen. Det är märkligt att förmågan att 
kunna motivera sina medarbetare inte värderas högre idag vid rekrytering av ledare. De som 
uppvisar ”tuffa tag” och snabba resultat är fortfarande de mest attraktiva ledarna på 
arbetsmarknaden. Trots att detta oftast resulterar i osäkerhet och rädsla bland medarbetarna 
(Berg, 2004, s. 10). En av coachens viktigaste uppgift för att bli framgångsrik och för att 
lyckas i sin roll som ledare är att ta hänsyn till utövarens vardag utanför idrotten. En viktig 
faktor i detta sammanhang är att coachen tillsammans med utövaren planerar tiden för det 
aktiva idrottsutövandet noggrant och med lång framförhållning, så att utövaren hinner med 
familj, studier eller annat som är betydelsefullt för den enskilde individen. På så sätt minska 
stressen för utövaren. Genom god planering kan ledaren bevara utövarens motivation anser 
Annerstedt (2006, s. 9).  
 
Ett väl genomarbetat koncept för delmål och mål utarbetas gemensamt av utövaren och 
coachen. Det ökar förutsättningarna för utövaren att bevara sin motivation. Dock måste 
utövaren förstå innebörden av konceptet och dess process samt ta eget ansvar för sin 
utveckling (Stelter, 2003, ss. 73-74). När utövaren hamnar i problem är det endast utövaren 
själv som har nyckeln till lösningen och coachens uppgift är då att tydliggöra problemet. 
Coachen får då definitivt inte leverera lösningen för då kommer utövaren inte att lösa sitt 
problem utan stå kvar i ruta ett anser Stelter (2003, s. 90). Detta lösningsfocuserade arbetssätt 
bygger på att coachen ser möjligheter i situationen och kan ta fram utövarens styrkor och 
möjligheter för att lösa problemet. Genom detta arbetssätt frigörs energi till att lösa problemet 
i stället för att fastna i de bakomliggande orsakerna (Stelter, 2003, s. 191). 
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2.9.5 Sammanfattning vad tidigare forskning säger om framgångsrikt ledarskap 
För att kommunikationen ska bli så effektiv som möjligt så måste relationerna mellan ledare 
och spelare tydliggöras. Dessutom vilka rättigheter och skyldigheter de har mot varandra 
(Nilsson & Waldemarsson 1994). Kommunikationen är den viktigaste byggstenen för ett 
framgångsrikt ledarskap om den är äkta och ärlig mellan ledaren och idrottaren menar 
Rydberg (2005). I Isbergs (2001, 2004) studier om fotboll och ishockey på högsta 
internationella nivå fann han att kommunikationen är en av de viktigaste förutsättningarna att 
lyckas som coach på högsta nivå.  
 
Ytterligare en förutsättning för att lyckas som ledare inom elitidrott är att ledaren har 
självinsikt och att denne kan hantera konflikter anser Willi (1992). Författaren anser att detta 
är en förutsättning för att ledaren ska vara trygg och säker. Även Isberg (2004) lyfte fram 
självinsikten som ett viktigt verktyg för sitt agerande i ledarrollen. 
 
En annan viktig uppgift för ledaren är att höja idrottsutövarens inre motivation och då 
kommer idrottsresultat att förbättras (Charbonneau et al., 2001). Their (2000, s. 111) menar 
att individen behöver stimulans av ledaren för att locka fram den inre drivkraften hos 
individen men ansvaret ligger hos den enskilde att ansvara för sin inre motivation. Ett väl 
genomarbetat koncept för delmål och mål för idrottaren, framtaget av utövaren och ledaren 
tillsammans minskar idrottarens stress och behåller dennes motivation menar Stelter (2003).  
 
Larsson och Kallenberg (2003) tar upp fyra områden för ett framgångsrikt ledarskap och det 
är yrkeskunskap, organisatorisk kompetens, social kompetens och stresshanteringsförmåga 
främst då i pressade situationer. 
 
Isberg (2004) framhäver i sin studie av ishockeycoacher att för att lyckas så måste coachen ha 
ämneskunskap som ständigt måste utvecklas och då framförallt i själva lärprocessen, hur nya 
idéer skall läras ut. Lärprocessen inom elitfotboll handlar om att hitta ett spelsystem som 
spelarna förstår och kan utöva under träning och som vid match visar sig effektivt (Isberg 
2001). 
 
2.9.6 Tre framgångsrika ledare inom svensk elitidrott om framgångsrikt ledarskap 
Tre erkänt framgångsrika ledare inom svensk elitidrott och tillika före detta förbundskaptener 
är Tommy Söderberg (fotboll), Bengt ”Bengan” Johansson (handboll) och Tommy Sandlin 
(ishockey).  
Tommy Söderberg, debuterade 1998 som förbundskapten för svenska fotbollslandslaget och 
samma år tog han landslaget till EM-slutspel. Han blev utsedd till såväl ”Årets idrottsledare” 
som ”Årets idrottspersonlighet” 1998. Söderberg och Plate (1999, s 47) framhäver att det 
viktigaste i ledarskapet är självinsikt. Söderberg menar att en trygg ledare aldrig behöver 
markera vem som bestämmer eftersom han/hon har kunskap, erfarenhet och engagemang. 
Den ledaren har en genomtänkt strategi, ett positivt ledarskap och har tid för att kommunicera 
och framförallt lyssna på sina spelare.  
 
En annan framgångsrik ledare är Bengt ”Bengan” Johansson. Han har tillsammans med 
svenska handbollslaget erövrat två världsmästerskap, tre europamästerskap och 36 segrar i 
internationella turneringar. Dessutom har han starkt medverkat till att landslaget varit i tre 
olympiska finaler. Det är ingen överdrift att påstå att Bengt Johansson har skapat 
förutsättningar för svensk handboll att nå världstoppen och det beror inte enbart på att han 
haft vältränade och skickliga spelare utan också bra ledaregenskaper. Johansson (2001) 
tydliggör att det han tror på i teorin genomför han i praktiken. Han är känd för sina goda 
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pedagogiska och psykologiska egenskaper. Det han i huvudsak bygger sitt ledarskap på är 
glädje, lyhördhet, delaktighet, empati och respekt för andra människor. Lyckas man dessutom 
kombinera dessa egenskaper ökar förutsättningarna för framgång men det kräver ett stort mått 
av målmedvetenhet för att lyckas Johansson (2001, ss. 206-220). Han påtalar också vikten av 
att den sociala situationen är stabil för att helheten ska bli bra, för ledare, elitidrottare eller i 
arbetslivet. 
 
Ytterligare en stor svensk ledargestalt inom idrotten var Tommy Sandlin. Endast 61 år 
gammal gick han hastigt bort mellan jul och nyår 2006. Under drygt 25 år som ishockey- 
ledare för bland annat Brynäs och Modo erövrade han många svenska mästerskapstitlar med 
sitt lag i dessa föreningar. Han var också under många år förbundskapten för landslaget Tre 
Kronor och främsta meriten där var VM-guld 1987. Sandlin (1995, s. 13) hävdade att ledaren 
är en av de viktigaste krafterna bakom ett framgångsrikt lag. Ledarens viktigaste uppgift för 
att laget skall nå framgång är att visa uppskattning, förtroende, respekt och medkänsla för 
varje enskild individ i laget. Det gäller att locka fram varje individs inre förmåga genom 
kontinuerliga individuella samtal och att för spelarna tydliggöra vikten av respekt för 
varandras olika kvaliteter (Sandlin, 1995). Lyckas man som ledare med detta leder det till 
både inspiration och motivation hos varje individ. Sandlins humanistiska grundsyn och 
filosofi var att individen ska sättas i centrum oberoende av kunskap och skicklighet på plan. 
När varje individ förstår att hans prestation är viktig för laget gör han alltid sitt bästa för laget 
vid träning, match och vid sidan av plan . Därmed skapas en trygg miljö, motivation hos varje 
spelare, gemenskap och glädje i laget. Vilket då leder till ett gediget samarbete inom laget för 
att nå de gemensamma delmål och mål som ledaren och laget tillsammans utarbetat (Sandlin, 
1995, ss. 39-147). 
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3. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva vad som karaktäriserar en framgångsrik ledare inom 
svensk herrfotboll på elitnivå.  
 
3.1 Frågeställningar 
Vilka yttre förutsättningar och resurser behövs för att lyckas som ledare på elitnivå? 
 
Vilka inre förutsättningar krävs för att bli framgångsrik elittränare? 
 
Vad är det som karaktäriserar en framgångsrik ledare inom svensk elitfotboll? 
 
Vad är det egentligen som driver dessa ledare att välja ett yrke där deras ledarskap näst intill 
varje dag blir ifrågasatt och kritiserat av både massmedia, fans, sponsorer och den egna 
styrelsen? 
 
Med yttre förutsättningar menas till stor del de ekonomiska ramar som respektive klubb 
innehar. Hur mycket pengar kan klubben köpa spelare för, hur mycket publik och 
sponsorintäkter har klubben. Yttre förutsättningar som ledarna inte kan påverka i sitt 
ledarskap är hur spelartruppen drabbas av skadeproblem under säsongen. 
 
Med inre förutsättningar menas de relations - och ledarskapsprocesser som uppstår mellan 
ledare och spelare. Det kan vara kunskap, kommunikation, motivation, stimulation, lagbygge, 
kulturella skillnader, sociala situation utanför fotbollen, självinsikt, konflikthantering, 
tydlighet, människosyn och samarbetsförmåga. 
 
3.2 Definition 
Framgångsrik ledare 
Definition på framgångsrik ledare i denna studie är den person som är utvald till 
huvudtränare/ledare på elitnivå i svensk fotboll. 
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4. Metod 
4.1 Avgränsning  
Jag har avgränsat mig till fotbollsledaren inom svensk manlig elitfotboll. De åtta ledare som 
jag personligen har intervjuat är samtliga ledare inom elitfotboll. Enligt SvFF definieras 
Allsvenskan och Superettan som elitfotboll. Allsvenska serien består idag av fjorton lag och 
Superettan av sexton lag. Det nordligaste elitlaget ligger i Sundsvall och det sydligaste i 
Malmö/Trelleborg. Studien utgår endast från ledarens perspektiv. 
 
4.2 Forskningstrategi/Forskningsprocess 
En kvalitativ studie med personliga intervjuer ökar förståelsen för informanters (ledarnas) 
upplevelser och erfarenhet jämfört med en kvantitativ studie t.ex. en enkät som oftast endast 
ger ytlig kunskap om informanternas upplevelser och erfarenhet anser Trost (1997, s. 16). 
Kvalitativa och kvantitativa metoder är två olika forskningsmetoder. Det är de 
forskningsfrågor som ställs som är avgörande för vilket av dessa två metoder som skall 
användas. Dessutom har forskarens kompetens och intresse en avgörande roll för vilken 
metod som användas, om det är kvantitativa beräkningar som skall göras eller språkliga 
analyser av kvalitativa data (Kvale, 1997, s. 69). Allwood (2004, s. 53) anser att kvalitativa 
och kvantitativa metoder är till för att komplettera varandra. Han menar att för att kunna mäta 
olika fenomen måste man först göra en analys av de begrepp som skall mätas. Allwood ger ett 
exempel: om reaktionstiden ska mätas i en studie måste reaktionstiden anges i sekunder och 
det måste klargöras vad försökspersonen ska reagera på och vad som utgör reaktionen. Det 
finns vissa situationer där forskaren enbart använder kvalitativ metod till exempel när 
forskaren vill förstå mänskligt beteende eller tolka innebörden av en text.  
 
I denna uppsats har jag valt att arbeta med en kvalitativt inriktad ansats, där datainsamling och 
analys syftar till att öka förståelsen av de fenomen som jag studerar. Jag har gjort en kvalitativ 
studie med halvstrukturerade intervjuer för att få en förståelse av hur elittränare inom svensk 
fotboll uppfattar sitt ledarskap.  
 
4.3 Datainsamlingsmetod 
Jag har genomfört en halvstrukturerad forskningsintervju med informanterna som enligt Kvale 
(1997, ss. 32-33 s. 117) bygger på relevanta frågor enligt en intervjuguide (Bilaga 1). 
Intervjuguiden är inte strängt strukturerat men tillåter heller inte ett öppet samtal. Frågorna 
behöver inte komma i ordningsföljd och följdfrågor får förekomma. Denscombe (2000, s. 
135) anser att halvstrukturerade intervjuer eller med ett annat uttryck semistrukturerade 
intervjuer ger möjligheter för den intervjuade att utveckla sitt resonemang. Författaren nämner 
att en fördel med semistrukturerade intervjuer är att man låter de intervjuade utveckla sina 
idéer ordentligt. Kvalitativa intervjuer ger en djupare förståelse och information om 
problemområdet än en kvantitativ metod skulle göra. Enligt Trost (1997, s. 17) gäller det att 
välja metod som passar det teoretiska perspektivet och den aktuella frågeställningen. Trost 
beskriver att en kvalitativ intervju går ut på att förstå hur informanten känner, tänker och vilka 
erfarenheter hon/han innehar. Jag valde att använda mig av intervjuer då den metoden gav 
mig möjlighet att ställa komplicerade frågor och möjlighet till förtydliganden samt att jag 
eventuellt kunde ställa följdfrågor. Intervjuer ger möjlighet till att utveckla en dialog med 
informanterna och att de kunde få ett förtydligande om de inte förstod frågan. För att uppnå 
hög trovärdighet utformade jag en intervjuguide (bilaga 1) utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställning. Intervjuguiden motsvarade de frågeområdena som var viktiga. 
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Med intervjuguiden som underlag genomförde jag en provintervju den 2 februari 2007 med en 
ledare norr om Dalälven med erfarenhet från Superettan. 
Geografisk närhet till ledaren styrde urvalet av provintervju. Nyttan med provintervjun var 
framförallt att jag kunde reducera antalet frågor. Trost (1997, s. 110) anser att 
provintervjuerna bör tas med i datainsamlingen om den är väl utförd. Författaren ifrågasätter 
varför material som finns insamlade ska kastas bort där människor avsatt tid för att delta i 
intervjuer. Jag valde att inte redovisa provintervjun eftersom jag kände ledaren sedan tidigare. 
Detta faktum kunde minska trovärdigheten i intervjun eftersom samspelet mellan oss två 
skiljde sig jämfört med övriga intervjuade ledare som jag inte träffat tidigare. Min handledare 
(Inger Karlefors) lämnade också förslag till förbättringar på intervjuguiden som jag 
anammade. 
 
Informanterna fick i förväg en tydlig beskrivning om vad intervjun handlade om och syftet 
med den men de fick inte tillgång till intervjuguiden. Frågor i förväg skulle kunna ha 
inneburit att vissa informanter förberett sig grundligt och andra inte alls. Genom att alla frågor 
ställdes i själva intervjusituationen fick alla lika lite tid till förberedelse av sina svar. Detta 
skapade lika förutsättningar för samtliga informanter. 
 
4.4 Val av undersökningspersoner 
Kvale (1997, s. 97) anser att det är viktigt att intervjua så många personer som behövs för att 
ta reda på det du vill veta. Jag genomförde åtta intervjuer och dessutom fick jag gärna 
återkomma till ledarna om jag upplevde något oklart eller missat någon fråga. Jag hade även 
två elittränare i reserv om mitt material skulle bli för tunt. 
 
Elva elittränare (ledare) i svensk herrfotbolls högsta serier Allsvenskan och Superettan 
kontaktades. Urvalet av ledare kom att styras av en arbetsresa. Den tillkom för att jag som 
vårdlärare skulle besöka våra studenter som under den aktuella perioden gjorde praktik på 23 
olika sjukhus i Sverige från norr till söder. Mina farhågor att det skulle vara svårt att få access 
till ledare i Allsvenskan och Superettan där specifika säkerhetsbestämmelser förekommer 
visade sig vara obefogade. Jag kontaktade de elitklubbar i Sverige som jag skulle passera på 
min resa genom landet. Internet adressen www.svenskfotboll.se visade vägen in i Allsvenskan 
och Superettans serietabell och vidare till respektive föreningens hemsida där telefonnummer 
till föreningarna finns. Samtliga klubbars kanslister visade på ett trevligt och positivt 
bemötande i telefonen. När jag presenterade syftet med uppsatsen var det inga problem att få 
e-postadress och telefonnummer till ledarna. Av elva föreningar var det en förening som 
enbart lämnade ut e-postadress. Samtliga ledare är heltidsanställda män och åldern varierar 
mellan 36 och 57 år. Resultatet visar svar från åtta av elva tillfrågade ledare. Bortfallen 
redovisas under rubriken genomförande och bortfall.  

http://www.svenskfotboll.se
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I tabellen 1 nedan redovisas ledarnas civila bakgrund, tränarerfarenhet på elitnivå, 
tränarutbildning och om de själva spelat fotboll på elitnivå. SvFF bedriver tränarutbildning i 
fyra steg där steg fyra inom snar framtid kommer att vara obligatoriskt för att träna fotboll på 
elitnivå. Jag använder beskrivningen informanter, intervjuperson, elittränare, tränare eller 
ledare (huvudtränare) omväxlande för de personer som jag intervjuat vid redovisningen av 
uppsatsen. 
 
Tabell 1: Informanternas civila bakgrund, tränarerfarenhet på elitnivå, tränarutbildning och själva spelat 
fotboll på elitnivå.  
 
 
Informanterna 

 
Civil bakgrund 
(efter gymnasiet) 
 

 
Tränar-
erfarenhet 

 
Tränar- 
utbildning 

 
Spelat på 
elitnivå 

 
A 

 
Lärarhögskolan och ledarskapkurser 

 
Tre år 

 
Steg 1-3 

 
Ja 

B Specialkurser efter gymnasiet i ekonomi Tio år Steg 1-4 Ja 
C Ingen Sex år Steg 1-3 Ja 
D Idrottspsykologi universitetsstudier, vik lärare Tolv år Steg 1-4 Ja 
E Läst ekonomi och marknadsföring Sex år Steg 1-4 Ja 
F Lärarhögskolan Sex år Steg 1-4 Ja 
G Universitetsstudier historia, vik lärare Åtta år Steg 1-4 Ja 
H Ingen Tjugotvå år Steg 1-4 Ja 
I Ej deltagit i studien    
J Ej deltagit i studien    
K Ej deltagit i studien 

 
   

 
4.5 Genomförande och bortfall 
Efter att jag fått e-postadresser av respektive förening skickade jag ut ett informationsbrev till 
elva ledare där de informerades om uppsatsens syfte (Bilaga 2). En av de elva ledarna ringde 
mig spontant efter att ha läst informationsbrevet och han visade påtagligt intresse för min 
uppsats och vi bokade in datum, tid och plats. Av de övriga tio ledarna fick jag svar av en via 
e-post. Två dagar efter informationsbreven skickats tog jag telefonkontakt med de nio ledarna 
som inte hade hört av sig. Av elva tillfrågade ledare var alla utom en positivt inställda till 
intervjun. Åtta av elva tillfrågade ledare bokades in för intervju. Två av ledarna kunde inte 
delta eftersom de befann sig på träningsläger utomlands under den perioden intervjuerna 
skulle genomföras men önskade att få delta i intervjun vid ett annat tillfälle (informant I och 
J). En ledare visade inget intresse trots ett brev och två telefonsamtal (informant K). 
 
Ledarna fick bestämma tid och plats dock inte datum då det var styrt av min arbetsresa. Sju av 
åtta elittränare valde sin klubblokal som intervjuplats. På grund av tidsbrist hos en av de åtta 
genomfördes intervjun i ett behandlingsrum i anslutning till lagets träningslokal. Alla 
intervjuer spelades in på band efter samtycke från samtliga ledare. Bandspelaren användes för 
att minska feltolkning och på grund av den korta intervjutiden som var en timme. Min 
bestämda uppfattning är att inspelningen inte störde intervjusituationen vid någon av de åtta 
intervjuerna. Samtliga informanter är vana vid presskonferenser och att uttala sig i media där 
de ofta sätts framför en mikrofon och/eller TV-kamera. Jag upplevde intervjuerna problemfria 
då informanterna hade lång erfarenhet som ledare och goda kunskaper om fotboll som ämne. 
Vid hemkomsten skrev jag rent materialet ordagrant. 
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4.6 Teori, metodval och beskrivning av genomförd analys 
Jag har valt att använda en kvalitativ metod med fenomenologisk ansats genom de sätt jag 
hanterat intervjuer och bearbetat analysmaterialet. Bengtsson (2005, s. 12) beskriver att den 
fenomenologiska teorin syftar till att undersöka sociala fenomen såsom det visar sig för någon 
och i detta fall för forskaren. Termen fenomenologi härstammar från det grekiska verbet 
phainestai som också betyder att visa sig, att uppenbara sig eller avslöja sig. Fenomenologin 
är alltså läran om det som visar sig. Fenomenologin är dels en filosofi och dels en kvalitativ 
forskningsansats. Som metod lämpar sig delar av fenomenologin bra för att studera medvetna 
och omedvetna beteenden hos informanterna i min uppsats. Varje människa är ett fenomen i 
sig själv och dennes erfarenheter och upplevelser är unikt. Målet är att utan förvrängning 
kunna beskriva upplevelsen av ett fenomen som det visar sig hos individen. I fenomenologin 
försöker forskaren undvika tolkningar av människors upplevelser utan i stället beskriva den så 
som människan upplever den utan tolkning eller omtolkningar. Teorin bygger på att studera 
gemensamma nämnare och att undersöka om det finns någon kärna som inte ändrar sig mellan 
informanternas svar. Enligt Kvale (1997, s. 54) syftar teorin till att undersöka sociala fenomen 
utifrån aktörernas egna synsätt och beskriva världen som den upplevs av subjektet (den 
personliga upplevelsen). 
 
I min uppsats finns också inslag av hermeneutisk ansats. Hermeneutik handlar om något så 
vardagligt som att tolka och förstå olika företeelser som till exempel en text, en händelse eller 
en dialog mellan två individer (Ödman, 2007, s. 13). Författaren redogör grundligt för den 
hermeneutiska ansatsen i sin bok ”Tolkning, förståelse och vetande”. Ödman (2007, s. 26) 
menar att vi alltid har en förförståelse av det vi tolkar. ”En tolkning utförs vid en bestämd tid 
och på en bestämd plats av en människa som befinner sig mitt i en historia”. I tolknings- och 
förståelseprocessen har förförståelsen därmed en viktig roll. Det sistnämnda stämmer överens 
med det som ligger till grund för analysen i denna studie. Min förförståelse av elitfotboll och 
ledarskap har bidragit till min förståelse av elit ledarnas livsvärld. Den förförståelse jag hade 
av elitfotboll i början av denna studie har varit till hjälp vid bemötande av elit ledarna och den 
livsvärld de lever i, men som jag inte har någon praktisk erfarenhet av.  
 
Genom att jag hämtat näring från den fenomenologiska ansatsen och den kvalitativa 
forskningsintervju som jag genomfört kan jag tydliggöra hur ledarna upplever sin värld. 
Fenomenet är då: ”vad karaktäriserar ett framgångsrikt ledarskap inom elitfotboll” och 
subjektet är ledarna. Jag kommer att studera och beskriva den subjektiva upplevelsen hos 
ledarna. Samtidigt ska jag undersöka om det finns någon gemensam röd tråd som inte ändrar 
sig mellan informanternas svar i min uppsats. Hittar jag denna röda tråd hos informanterna 
kommer det att vara fenomenets essens.  
 
Bearbetning och analys av den fenomenologiska forskningsprocessen sker enligt Dahlberg 
(1997, ss. 109-118) i olika steg. I steg ett - två sker insamling av data och transkribering av 
insamlat materiel. Steg tre börjar själva analysen som inleds med att läsa igenom allt material 
upprepande gånger för att få en preliminär helhetsuppfattning. Därefter riktas 
uppmärksamheten mot de kvalitativa likheter och skillnader som framträder i materialet. Steg 
fyra skall meningsbärande enheter lokaliseras genom att försöka identifiera direkta citat som 
anses beskriva olika innebörder. All text blir dock inte bärande enheter. Under steg fem 
sammanförs meningsbärande enheter till inbördeskategorier eller kluster som bör hamna 
mellan fem till tio kategorier. I steg sex försöker forskaren identifiera essensen. Kluster 
beskriver variationen i materialet men om forskaren hittar något som finns i alla kluster är det 
essensen. Essensen är det som inte varierar trots olika data och då är essensen den nya 
helheten, gör så att säga föremålet till det föremål det är.  
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4.7 Bearbetning, analys och tolkning 
Varje intervju tog 60 minuter. Dels hade jag i förväg informerat informanterna om 
tidsåtgången för intervjuerna och banden jag valt för inspelning var 60 minuter. Eftersom 
samtliga informanter har stor erfarenhet att uttrycka sig massmedialt och i flera års erfarenhet 
i ledarrollen fick de mycket sagt under den timmen som intervjuerna genomfördes. 
Bearbetning och analys av den fenomenologiska ansatsen har jag genomfört enligt Dahlberg 
(1997, ss. 109-118) i sex olika steg. Jag inledde bearbetningen med att renskriva samtliga åtta 
intervjuer ordagrant och fick ett gediget material att bearbeta och som i det närmaste var 
ohanterligt. Efter att jag läst igenom det utskrivna materialet flera gånger försökte jag bilda 
mig en uppfattning av helheten vilket jag inte lyckades med. Nästa steg blev då att sortera och 
sammanfatta vad informanterna svarade var och en på varje fråga utifrån intervjuguiden. 
Därefter så matade jag in det i kolumner bredvid varandra för att få en bättre överblick vad 
var och en hade svarat på respektive fråga. Detta för att jag skulle kunna studera och beskriva 
de subjektiva upplevelserna hos informanterna som är utgångspunkten i min uppsats.  
 
Jag gick då tillbaka till varje svar på varje fråga för respektive informant. Detta resulterade i 
att jag fick många meningsbärande enheter eftersom jag utgick från frågorna och de svar jag 
fick på dem. Det resulterade i att jag åter läste igenom materialet och efter varje informant jag 
läst på nytt försökte jag ur minnet skriva ner en sammanställning för varje informant utan att 
lyckas minska antalet meningsbärande enheter. När inte detta utmynnade i någon framgång 
ritade jag upp varje informant på ett papper och klistrade på citat som de uttryckt under 
intervjun. Då började jag kunna urskilja antalet meningsbärande enheter i mindre antal men 
fortfarande alltför många. Därför fortsatte jag att jobba med att utgå från citat från varje 
informant och klistrade in citaten i en tabell för att på så vis få en helhet av varje informant. 
På detta sätt försökte jag undvika tolkningar och omtolkningar utan i stället beskriva hur 
informanterna upplevde ett framgångsrikt ledarskap på elitnivå utifrån sin livsvärld. Dock 
menar Ödman (2007, s. 26) att enligt hermeneutiken har vi alltid en förförståelse av det vi 
tolkar. Det blev åtta A-4 sidor som jag sedan kunde klistra ihop horisontellt och då kunde de 
meningsbärande enheterna urskiljas som jag sammanförde till fyra inbördeskategorier och 
under dessa ett antal subkategorier. 
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5. Resultat  
Yttre förutsättningar och resurser som behövs 
Har ledaren de yttre förutsättningarna som behövs? Bland annat förutsätter framgång att 
ledaren disponerar tillräckligt skickliga spelare på varje position i laget. För det krävs det 
pengar till spelarinköp. Detta kräver i sin tur stora intäkter från mycket publik på matcherna 
och många sponsorer. Laget måste vinna många matcher och ligga högt upp i tabellen för att 
publik och sponsorer ska vara intresserade. Motståndarnas framgångar kan endast påverkas i 
de egna matcherna genom taktiska förändringar. Ytterligare en förutsättning för att laget ska 
vara framgångsrikt är att spelarna förskonas från allvarligare skador och sjukdomar så att 
laget får vara intakt under hela säsongen. Viktigt att truppen inte splittras för mycket under 
pågående säsong så att team känslan kan byggas upp. Samtliga ledare i denna studie anser 
däremot inte att klubbarnas förutsättningar att nå framgång har minskat för att huvuddelen av 
spelarna är köpta. Idag handlar det i stället om att forma en fungerande grupp som utvecklas 
och presterar tillsammans för att laget ska nå framgång anser ledarna. Det är många år sedan 
det fanns klubbkänsla inom elitfotbollen. Idag talar man i stället om lagkänsla eftersom ca 80-
90 % av spelarna kommer från andra klubbar än sin moderförening. Det vanligaste idag är att 
spelarna stannar högst ett – tre år i samma klubb. 

 
”Klubbkänslan är inte stor idag utan mer vad som hamnar i lönekuvertet. Idag talar man 
mer om lagkänsla. Backar du klockan tillbaka tio år då hade du spelare som spelat i 
föreningen sen sex-sju-åtta års ålder dom är riktigt få idag. Idag gäller det att hitta 
spelare för att bygga ihop ett team som man ska jobba ihop med och den gruppdynamiken 
den tror jag är avgörande”. (Inf C) 

 
”Konkurrensen är så tuff idag att mycket få individer skolas fram i den egna klubben. 
Spelare säljs och köps det är sällan spelaren är i samma klubb mer än tre år. Det gäller 
att hitta spelare som passar in i spelidén att hitta individer som representerar en karaktär 
som är redo att jobba hårt och är ödmjuk både mot sig själv samt sin omgivning det är 
viktigt”. (Inf E) 

 
Inre förutsättningar som krävs 
Resultatet kommer fortsättningsvis att redovisas under fyra inbördeskategorier (kluster) med 
utgångspunkt från syfte, frågeställningar och de meningsbärande enheterna som jag hittat i 
intervju- materialet. Detta innebär att resultatredovisningen består av fyra inbördeskategorier, 
hur ledarna utifrån sin livsvärld beskriver passionen till fotbollen, ledarskapets kärna, 
ledarskapets olika ansikten och ledarens utsatthet. Under varje inbördeskategori följer ett 
antal subkategorier som avslutas med en resultatdiskussion. Det kommer att bli en hel del citat 
i resultatavsnittet men så måste det bli för att fylla kravet på trovärdighet i resultatet dvs. att 
kategorierna har sin grund i datainsamlingsmaterialet.  
 
Ledarna har ständiga krav på sig från publik, styrelse, och massmedia i form av att alltid 
uppvisa goda resultat. Det är lätt att titta i tabellen och därefter döma om ledaren gör ett bra 
eller mindre bra arbete. Tyvärr är det långt från hela sanningen. Ledaren planerar och 
genomför bra träningar, tar ut det bästa laget inför varje match och är ansvarig för de resultat 
som uppnås i varje match. Dessvärre är det en mängd inre och yttre förutsättningar som 
ledaren inte kan påverka eller rent av inte klarar av att lösa.  
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5.1 Passionen till fotbollen 
 
5.1.1 Val av tränar yrket 
Det är lite forskat på området om vad som händer spelaren från aktiv utövare till 
ledar/tränarkarriär och eventuellt en civil karriär efter fotbollssejouren. Den civila 
utbildningen/arbetet har fått stå åt sidan för den elitsatsning på fotboll som ledarna i denna 
studie gjort. Totalt två av åtta ledare har en civil utbildning vid sidan av fotbollskarriären och 
detta visar på ett av elitidrottarnas dilemma. Vad händer när den aktiva fotbollskarriären är 
över? Därför är frågan till informanterna varför de valde tränaryrket framför en civil karriär 
intressant. Samtliga åtta informanter har utövat fotboll på elitnivå och blev erbjudna 
tränarjobb efter sin aktiva karriär som fotbollsspelare. Tre fick sluta med aktiv fotboll på 
grund av skadeproblem och övergick då direkt till tränaryrket. Övriga fem slutade när de 
ansåg att deras elitkarriär som fotbollsspelare var slut och övergick därefter till tränaryrket 
Alla informanter uppgav att ett av skälet till tränaryrket är deras stora kärlek och intresse till 
fotbollen. De övriga avgörande faktorerna redovisas i tabell 2 nedan. 
 
Tabell 2: Viktigaste anledningen till val av tränaryrket 
 
 
Anledning till val av tränaryrket 
 

 
Antal tränare 

 
Stor kärlek och intresse för fotbollen 
 

 
Åtta 

Informanternas pedagogiska civila utbildning 
som stimulerade dem till yrkesvalet  
 

Två 

Lång erfarenhet och kunskap i ämnet fotboll 
 

Två 

Väldigt stimulerande att utveckla människor 
som individer och att forma dem till ett lag  
 

Två 

Tillfredställande arbetsmiljö både på och vid 
sidan av planen 
 

En 

Att utveckla människor så att de känner 
individuellt och kollektiv utveckling 
 

En 

 
Tre citat från informanterna varför de valde tränaryrket. 
 

”Eftersom jag har varit elitspelare själv och jag har stor erfarenhet på högsta nivåerna. 
Pedagogiska utbildningen genom min lärarutbildning har jag en trygghet inför grupp, att 
undervisa, berätta och att hålla i saker och ting. Det är ju förstås kärleken till fotbollen 
och det är ett naturligt steg när man slutat med elitfotboll så vill man gärna bli 
elittränare”. (Inf A) 
 
”Svaret är ganska enkelt jag älskar fotboll sedan jag började spela som liten. Jag blev 
proffs som 16-åring och hållit på med fotboll på heltid sedan dess. Det är därför jag 
sitter framför dig idag. Fotboll är mycket intressant och det har lärt mig en hel del . Jag 
är väldigt intresserad av att utveckla människor som individer och forma dem till lag. Jag 
älskar folk som vill nå någonting och folk som vill visa något för andra. Jag är lycklig 
lottad att min stora hobby är mitt yrke också”. (Inf D) 
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”Fotboll det har varit mitt intresse sen jag var 5 år när jag började spela själv i en 
fotbollsskola. Det är ungefär som de som älskar att göra blomsterarrangemang 
eller älskar att renovera en björk. För mig är fotboll min passion och att utveckla 
människor så att de känner individuellt och kollektiv utveckling”. (Inf E) 

 
5.1.2 Klubbkänslan idag 
Samtliga informanter var eniga om att idag finns det ingenting som heter klubbkänsla bland 
ledare och spelare på toppnivå i fotboll, eftersom både spelare och ledare ständigt byter klubb. 
Vanligast är att de stannar ett par år i samma klubb men flyttar därefter vidare när de får ett 
nytt lockande kontrakt från någon annan klubb. Det kan också vara så att spelarna själva vill 
byta klubb för att de inte får någon speltid i den klubb de spelar för. Ledaren kan bli avskedad 
och därmed byta klubb. 
 

”Varje klubb idag har 90-95 % av spelarna som är köpta produkter på elitnivå så 
klubbkänsla från grunden finns inte, men däremot lagkänsla”. (Inf A) 
 
”Det finns inget idag som heter klubbkänsla. Går det dåligt idag för ett lag sparkas 
tränaren och nya spelare köps, det enbart resultatet som räknas och det finns hela tiden 
en press att vinna. Det finns inte en klubb i Sverige på elitnivå som inte har minst tre till 
fyra utländska spelare”. (Inf G) 

 
Resultatdiskussion:  
Idag är de allra flesta spelare köpta produkter från olika klubbar det är ytterst ovanligt att en 
spelare idag spelar för sin moderförening. Informanterna pratar om lagkänsla, någon 
klubbkänsla har de svårt att känna. Intressant att alla elittränarna själva har spelat på elitnivå 
innan sin tränarkarriär och blev direkt efter den egna karriären erbjudna att bli tränare. 
Tidigare forskning visar att när idrottsutövare slutar sin karriär upplevs stor förvirring, 
frustration och de är dåligt rustade för det sociala livet utanför fotbollen. Föreningar och 
ledare förbereder sina aktiva dåligt inför karriärslutet visar tidigare studier enligt Fahlström 
(2002, s 37). Dessutom är det mycket lite forskat inom det området. En av informanterna 
anser att föräldrarna också bör ta större ansvar för detta. Eftersom många manar på sina söner 
att satsa på fotboll i första hand och skolan i andra.  
 

”Det är föräldrarna som styr det här det tror jag. För dom lever ju lite genom sina söner. 
Får dom den här uppmärksamheten från någon klubb ute i Europa eller en elitklubb i 
Sverige så är det så stort det är nästan större för föräldrarna än för spelarna. Och så är 
det mycket pengar i det men det är korta pengar för ofta när dom kommer tillbaka är de 
inte hela längre. Om man har lite tålamod och stannar kvar i Sverige och gör färdigt 
studier och kan spela fotboll samtidigt sen är man mogen att ta steget ut”. (Inf H) 
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5.2 Ledarskapets kärna  
 
5.2.1 Ledarskapets innebörd 
Informanterna beskriver i tabell 3 nedan, vad de anser ledarskap innebär. För att lyckas som 
ledare framför fyra av ledarna att ömsesidig respekt mellan ledare och spelare som ett av det 
allra viktigaste i ledarskapet. Ytterligare aspekter för att nå framgång är tydlig, rak och ärlig 
kommunikation, lyhördhet, kunskap, delmål och mål med verksamheten poängterar ledarna. 
Dessutom engagemang och glädje i det dagliga arbetet så att det sprider sig till spelarna. Det 
resulterar till framgång för hela laget. Samliga informanter har delmål och mål som de på 
olika sätt arbetar fram tillsammans med spelare och styrelser.  
 
Tabell 3: Vad ledarskap innebär för informanterna  
 
 
Informant 

 
Ledarskap innebär 
 

 
A 

 
Ledarskap är att ha en klar linje hur saker ska vara och en sammanhållande länk 
för mål och visioner 
 

B Ledarskap är att förstå att alla individer är lika viktiga men att vissa behöver 
mer stöttning och uppskattning än de självgående, mål och delmål 
 

C Ledarskap är att skapa en miljö där spelarna trivs och mår bra så att de kan 
utvecklas individuellt och som lag  
 

D Ledarskap är ett teamwork där det måste finns regler och normer för att kunna 
jobba tillsammans men ledaren är ytterst ansvarig i själva processen 
 

E Ledarskap är att behandla människor med stor respekt, få dem att utvecklas så 
att de presterar resultat individuellt och kollektivt, mål och delmål 
 

F Ledarskap är att leda människor från en punkt till en annan och att få dem att 
förstå hur vägen ser ut för att nå målet 
 

G Ledarskap är att få framgång genom andra människor och att det finns normer 
och regler som alla måste följa och mål med verksamheten 
 

H Ledarskap är att du som ledare lägger fram dina idéer på ett listigt sätt så att 
gruppens ledare kommer fram till samma mål som du 
 

 
Några citat som får styrka vad informanterna anser är ledarskap och vilka inre förutsättningar 
som behövs för att nå framgång som ledare. 

 
”Kunskap är en viktig del i ledarskapet att man har kunskap så att du får respekt hos dem 
du ska leda. Kunskapen en viktig del, engagemang en annan och någon slags rättvisa i ditt 
ledarskap är ett tredje. Men kunskap måste finnas för att kunna driva lag på den här nivån 
som det handlar om”. (Inf B) 
 
”Ledarskap är att skapa en miljö där spelarna trivs och mår bra så att de kan utvecklas 
individuellt och som lag det måste finnas ömsesidig respekt mellan mig som ledare och 
spelare”. (Inf C) 
 
”Ledarskap är ett teamwork och att det måste finnas regler och normer så att vi kan jobba 
tillsammans. Det måste finnas förståelse och respekt för varandra”. (Inf D) 
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”Ledarskap är för mig att vara lyhörd om jag vill att spelaren ska förstå mig måste jag 
förstå dem först även om vi jobbar i lagidrott. Jag ser en individuell kontakt och ett 
förhållande jag har med var och en som väldigt viktigt. Det finns folk jag tycker om inom 
guppen det finns folk som jag tycker sådär om men jag måste ha nått förhållande med var 
och en i gruppen så känns det”. (Inf F) 

 
5.2.2 Motivation 
Två ledare ansåg att det var viktigt att motivera spelarna. Övriga ledare var mycket bestämda 
på att inre motivation och inre drivkraft måste spelarna själva skapa om de ska vara på 
elitnivå. Några av ledarna anser att en omotiverad spelar för in negativ energi i gruppen och 
det är dåligt för laget. Omotiverad spelare ska inte spela på elitnivå och som ledare kan du 
inte utveckla den spelaren. Ledarens roll är att stimulera, inte motivera. Har spelaren inte en 
inre motivation och en inre drivkraft att vara på elitnivå då är situationen ohållbar och dags 
för spelaren att byta klubb till en lägre nivå anser flertalet av ledarna.  
 

”Har en kille motivationsbekymmer då är det bara att ställa en ärlig fråga vill du hålla 
på med det här för vill du inte hålla på med det här då ska du inte vara i denna klubb då 
måste du söka dig till en annan klubb. Här är de som seriöst vill satsa och utveckla sig 
själv det är de som ska vara här i denna klubb”. (Inf A) 
 
En omotiverad spelare då måste problemställningen upp till ytan och hjälper inte det 
måste vi få bort spelaren för då för han in negativ energi i gruppen och det har vi inte råd 
med. Det spelar ingen roll vilken spelare det handlar om han kan vi inte slösa energi på 
då föreslår vi en annan klubb”. (Inf B) 
 
Man säger att han är bra motiverad det tycker inte jag om, våra spelare ska inte behöva 
motiveras dom ska stimuleras.”. (Inf D) 
 
”Upptäcker jag att en spelare är omotiverad då är det kört, är det så att jag bedömer att 
hans och min relation är död och han inte har drivkraften så är det kört. En spelare som 
inte vill bli utvecklad av mig är jag chanslös att utveckla och då måste vi värdera om vi 
ska gå skilda vägar. Har man inte motivation då är det svårt då går det inte”. (Inf E) 

 
Resultatdiskussion: 
Samliga informanter har delmål och mål som de på olika sätt arbetar fram tillsammans med 
spelare och styrelser. Sex av åtta ledarna i denna studie ansåg att inre motivation och drivkraft 
måste spelarna själva skapa. Ledarens uppgift är att stimulera och utveckla spelarna. Saknar 
spelarna motivation är ledarna chanslösa att utveckla dessa spelare. Detta skiljer sig delvis 
från tidigare forskning där det framkommer att ledare anser att motivera spelare är det 
svåraste och viktigaste i ledarrollen.  
Enligt Fahlströms studie (2001, ss. 110-113) är tränarens viktigaste uppgift att motivera och 
skapa laganda, därefter planera träning och match samt att leda träning. Berg (2004, s. 10) 
anser att motivation är ett av det viktigaste verktyget i ledarrollen. Det är märkligt att konsten 
att kunna motivera sina spelare inte värderas högre idag vid rekrytering av ledare menar Berg. 
En studie gjord på fem elittränare inom olika idrottsspecialiteter visar att fyra av fem tränare 
fokuserar på individens individuella framsteg. Detta bidrar till en högre inre motivation hos 
utövarna (Isberg & Lindblad, 2007, s. 20). 
En studie visar motsatsen att inre motivation måste spelaren ansvara för (Birkinshaw & 
Crainer, 2002, ss. 79-86). Studien som Birkinshaw och Crainer har genomfört är på en 
internationell toppcoach, Sven-Göran Eriksson.  
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5.2.3 Kommunikation 
Kommunikationens betydelse för framgångsrikt ledarskap har lyfts fram flera gånger i denna 
studie vid genomgång av tidigare forskning. Det är därför av intresse att belysa hur 
informanterna upplever sin kommunikationsförmåga i det dagliga arbetet. Samtliga ledare 
anser att kommunikationsprocessen är det viktigaste verktyget för att lyckas i ledarskapet och 
i själva läroprocessen för att utveckla spelare individuellt och kollektivt. De påtalade framför 
allt den dagliga kommunikationen med spelarna som absolut mest betydelsefull. Sju ledare 
säger att de har en rak, tydlig, ärlig och öppen kommunikation med alla spelare. Den åttonde 
ledaren säger att han har en öppen kommunikation men inte med alla spelare. 
Utvecklingssamtal har samtliga informanter med alla spelare. Antalet samtal per säsong 
varierar kraftigt mellan ledarna, från två per säsong till en gång i månaden. En av ledarna 
hade samtal med varje spelare som ingick i startelvan efter varje match. En annan ledare 
resonerar tvärt om, han ger mer uppmärksamhet till de spelare som är på väg till startelvan.  
 

”Jag upplever att jag har en väldigt öppen och rak kommunikation i hela truppen inte 
bara mellan mig och spelarna utan även mellan spelare och spelare. Dels via 
individuella samtal som utgör ungefär en halvtimme med varje spelare. Men jag vill 
framförallt framhålla den dagliga kontakten med varje spelare i själva kommunikationen 
och lärandet på fotbollsplanen som jag anser viktigas”. (Inf A) 
 
”Det viktigaste är att få in det dagliga snacket med killarna om jag snackar data språk så 
många träffar med varje spelare som möjligt varje dag Under säsongen jobbar jag med 
individuella samtal efter varje match med alla spelare som startar tävlingsmatcherna. De 
har jag alltid ett snack med efteråt och det kan ta allt mellan 2 minuter eller 5 minuter. 
Förra året tog det längsta samtalet 45 minuter efter match. Jag tar dessa samtal alltid 
dag efter match”. 
(Inf B) 
 
”Jag ger extra uppmärksamhet genom att kommunicera oftare med de spelare som inte 
ingår i startelvan utan är på väg dit. De är dom som jag måste lära och utveckla Jag 
koncentrerar mig väldigt mycket på de spelarna. För det handlar inte bara om att ha 11 
bra spelare det handlar om att ha 22 stycken som ska utvecklas och sporra varandra att 
bli bättre. Dom som spelar matcher blir automatiskt bättre Vi har utvecklingssamtal med 
alla spelare en gång i månaden”. (Inf F)  

 
Informanterna anser även att konflikthantering kräver en öppen och rak kommunikation samt 
att kunna lyssna till sina spelare anser informanterna. Ledarna säger att konflikter förekommer 
hela tiden och dessa löser spelarna till stor del helt själva. Måste ledarna gå in och agera så 
gör de det. 

”Konflikter förekommer ständigt. Det är en fysisk sport och det smäller ständigt och i 99 
% av fallen löser spelarna det själva. Annars går jag in och bryter direkt, och tar ett 
individuellt samtal med spelarna. Samma gör jag om det är en kommunikationskonflikt”. 
(Inf A) 
 

Resultatdiskussion 
Det intressantaste är att samtliga ledare anser att den dagliga kommunikationsprocessen är 
nyckeln till framgång i sitt ledarskap. Detta stämmer väl med det Drugge (2003, s 77) 
framhåller i sin studie ”Dialogen är den viktigaste metoden, som vi människor måste utveckla 
för att främja lärandet”. Visst är utvecklingssamtal nödvändigt anser ledarna även om de har 
en liten funktion i förhållande till den dagliga kommunikationen med spelarna. 
Høigaard och Jørgensen (2002, ss. 11-15) är inte av samma uppfattning utan anser att de 
individuella samtalen är coachens viktigaste arbetsredskap.  
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5.2.4 Ledarnas utveckling av sitt ledarskap med eller utan mentor 
Viljan är stor bland alla ledare att kontinuerligt utveckla sitt ledarskap trots att de redan är 
framgångsrika på nationell toppnivå. De framhåller att de ständigt försöker läsa aktuell 
litteratur om ledarskap och idrottspsykologi. De utvecklar sig även genom att gå kortare 
kurser i ledarskap, diskutera med sina assisterande tränare och andra kolleger med längre 
erfarenhet. Tyvärr börjar det sistnämnda att försvinna mer och mer i takt med att 
konkurrensen ständigt ökar inom elitidrotten. Två av ledarna tror inte att det finns någon 
kollega på elitnivå som öppnar sig helhjärtat längre och de säger samtidigt att kontakten 
kolleger emellan på elitnivå försämras mer och mer. Dagens elittränare är mer egoistiska och 
vill vinna till varje pris. Risken finns ju att avslöja någon framgångsfaktor för 
motståndarlaget.  
 

”Det är klart Jag försöker läsa en mängd litteratur om ledarskap och jag har ju läst en 
hel del sedan tidigare. Man ska ju alltid känna sig hungrig och jag vill lära mig nya 
saker. Sen är det vissa saker man läser som man tycker att detta stämmer inte med mig. 
Det här håller jag inte med om det är ju också bra på sitt sätt då blir man förstärkt i sin 
egen roll”. (Inf A) 
 
”Jag pratar mycket med kolleger även om vi konkurrerar med varandra varje vecka så är 
vi kamratliga och har bra kontakt. Tyvärr tror jag det håller på att försvinna mer och mer 
för att dagens ledare är mer egoistiska”. (Inf H)  

 
Ett annat sätt att utveckla ledarskapet är att införa någon form av mentorskap i den egna 
verksamheten. Dock hade endast 25 % av ledarna tillgång till en mentor som delvis är knuten 
till laget. 50 % har privata personer som de kallar för en form av mentor men det är på ideell 
basis och har inte alls någon anknytning till den egna verksamheten. Resterande 25 % av 
ledarna tror definitivt inte på en mentor som kommer in då och då, har synpunkter och 
lösningar på deras ledarskap. Dessa personer har ingen lagkänsla och det skapar otrygghet i 
gruppen. Dessa ledare anser att den personen då kommer att göra mer skada än nytta. De som 
tillför laget något är de personer som är med i teamarbetet hela tiden anser de sist nämnda 
ledarna. 

 
”Min assisterande tränare och jag utvecklar varandra hela tiden. Jag tror inte alls på att 
någon specialist bara ska komma in då och då och ha lösningar och synpunkter på vårat 
sätt att jobba, om hur mitt ledarskap är och hur jag är med spelarna och hur jag är med 
dom andra ledarna. Jag tror inte på det här att man bara tittar in utifrån och har 
lösningar och synpunkter hon/han måste vara i teamet hela tiden”. (Inf B) 

 
Resultatdiskussion 
Samtliga informanter läser aktuell litteratur om ledarskap för att utvecklas. Endast två av åtta 
tränare har en formell mentor genom föreningens försorg. Flertalet av informanterna 
efterlyser organiserade träffar med andra elittränare för att utveckla själva ledarprocessen och 
framförallt för att få möjlighet till erfarenhetsbyte men de var samtidigt skeptiska till hur 
öppenhjärtiga de skulle vara gentemot varandra. Annerstedt (2006, s. 101) fann i sin studie att 
ur den aspekten kunde det vara bättre med erfarenhetsbyte mellan tränare inom olika idrotter 
då kanske toleransen för att byta idéer skulle vara större när konkurrenssituationen inte var 
inom samma idrottsområde. Jones, Armour och Potrac (2003) fann i sin undersökning att 
toppcoachens egna erfarenheter som spelare, tränare och det han lärt sig av andra coacher, 
utvecklar honom bäst som coach inom elitfotboll internationellt. I Jones m.fl. (2003) studie 
framkom också att toppcoachen inte var nöjd med de formella stegutbildningar där coachen 
lätt kan fastna i en modell/mönster och då stagnera i utveckling som coach. 
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5.3 Ledarskapets olika ansikten 
 
5.3.1 Ledarstil/filosofi 
För att försöka få en bild av vilken ledarstil/filosofi som används inom elitfotboll fick 
informanterna beskriva vad de anser att de bedriver för form av ledarstil/filosofi utifrån sin 
egen livsvärld. Samtliga ledare upplevde frågan väldigt omfattande och därmed kom ett 
uttömmande svar från alla. Tre av åtta informanter sa sig ha en demokratisk ledarstil och den 
fjärde sa att han bedriver en demokratisk-auktoritär ledarstil. Deras gemensamma 
uppfattningar om vad demokratisk ledarstil är beskrev de fyra informanterna enligt följande: 
 

• Alla i och runt laget får säga vad de tycker i de flesta situationer men det är jag som 
har sista ordet och beslutar. 

• De är lyhörda, lyssnar och har en öppen dialog med gruppen.  
• De har en bra kommunikation inom laget men även utanför mot styrelse etc.  
• Målsättning sätter de alltid upp tillsammans med spelarna och de realistiska målen 

hittas ofta i gruppen menar de. 
• Tydlig distans till sina spelare. De vill inte vara en i gänget för att ibland måste de 

fatta svåra beslut som exempel laguttagning och för att kunna göra rättvisa 
bedömningar av spelarna krävs det distans. 

• Regler och normer hur de ska jobba tar de fram tillsammans med spelarna och kräver 
att de sedan ska accepteras och följas. 

• Utvecklingssamtal sker kontinuerligt men där fanns klar variation från schemalagda 
en gång i månaden till ett par gånger/säsong. 

 
”Jag kan väl säga att jag är väldigt demokratisk ledare. Jag vill att alla ska få möjligheter 
att tycka till. Dock vill jag vara den som har sista ordet vara den som beslutar. Jag är 
väldigt lyhörd. Jag lyssnar väldigt mycket vad gruppen tycker och vad gruppen känner och 
dom runt i kring hur dom tycker, men trots allt måste man vara klar med vad man själv vill. 
Jag vill aldrig vara en i gänget, aldrig någonsin”. (Inf A) 

 
Skillnaden på de tre ledarnas demokratiska ledarstil/filosofi jämfört med den fjärde ledarens 
demokratisk-auktoritär ledarstil/filosofi var att den sistnämnde ansåg sig alltid veta när han 
ska gå in och bestämma enväldigt eller låta gruppen bestämma.  
 

”Jag står för en demokratisk auktoritär ledarfilosofi. Jag får möjlighet på grund av min 
ställning att agera på det sätt jag agerar och jag känner att det är viktigt för mig att jag 
måste gå framför och leda gruppen och om jag måste ta tag i saker då gör jag det. Med 
min erfarenhet kan jag fatta rätt beslut i svåra lägen och jag vet när jag ska kliva in och 
bestämma enväldigt eller låta gruppen bestämma”. (Inf D) 

 
Resterande 50 % beskrev sin ledarstil/filosofi utifrån sin egen livsvärld utan att ange det med 
något specifikt namn eller definition. Utan de förefaller mera att agera utifrån den person de 
är utifrån den specifike spelare/en och vilken situation/er de befinner sig i. Här tydliggörs det 
hur de fyra ledarna upplever sin värld ur ett ledarperspektiv där olika varianter av ledarskap 
sker beroende på vilken situation, spelar/en och ledaren befinner sig i. Där tanke, känsla, 
ömsesidig påverkan samt handling skapar samarbete som förhoppningsvis leder till 
individuella och kollektiva positiva framgångar (se figur 1). Dessa fyra ledare anser också att 
deras syn på ledarskapet har förändrats ju mer kunskap om ledarskap de skaffat sig via 
litteratur och kolleger på olika nivåer.  
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Dessutom inte minst via den praktiska erfarenhet de erhållit och därmed också utvecklat sig 
som ledare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Modell över ledarskap och dess beståndsdelar skapat av Hughes, Ginnet &Curphys (2002), hämtat från 
Hertting (2007, s. 13). 
 
De fyra ledarna som beskriver sitt ledarskap enligt figur 1, anpassar sitt ledarskap beroende på 
spelare och situation enligt följande exempel: 
 

• Älskar att bli ifrågasatt och kritiskt granskad samt att få förslag på annan lösning. 
• Klar distans till spelarna men det ska finnas utrymme för diskussioner.  
• I det dagliga uppträdandet gentemot spelarna vara rättvis genom att ge alla spelare 

bekräftelse i olika situationer. 
• Kräver av sig själva och spelarna att visa ömsesidig respekt i alla olika situationer. 
• I varje träningssituation välja rätt övning, rätt belastning, rätt instruktioner, vad 

behövs fysiologiskt, taktisk, tekniskt och mentalt för att nå målen med träningarna.  
• Det väsentliga är dock att tränarens koncentration riktar sig mot de aktivas utveckling, 

behov och önskemål. 
 

”Viktigt att tränarstaben får rätt verktyg i varje träningssituation för att kunna välja rätt 
övning, rätt belastning, rätt instruktioner, vad behöver vi ren fysiologiskt, taktisk tekniskt 
och mentalt för att nå målet med träningen. Varierade personer som leder träningen 
beroende på vilken situation som skall tränas”. (Inf E) 
 
”Jag har ett väldigt situationsanpassat ledarskap. Ibland ska jag vara väldigt tajt och 
ibland ska jag släppa på och låta spelarna bestämma och styra. Det är det som kallas för 
fingertoppkänsla helt enkelt. Ledare för ett elitlag då måste jag visa tydligt och klart vilka 
regler och ramar som gäller för att skapa en prestationsmiljö men samtidigt måste det 
finnas ömsesidig respekt”. (Inf F) 

 
5.3.2 Distans  
Alla ledare i denna studie har olika nivåer av distans till sina spelare och det är en 
förutsättning att ha en viss distans till spelarna för att klara av ledarrollen på elitnivå anser 
informanterna. Eftersom halva laget varje vecka måste lämnas utanför startelvan, det är en 
form av examen varje vecka. För att kunna göra en rättvis bedömning av varje spelare är det 
viktigt att inte bli för nära spelarna känslomässigt. Fem av ledarna känner till spelarnas vardag 
utanför fotbollen. Övriga tre ledare beskriver att de är begränsade till att känna till spelarnas 
vardag och de vill ha det så. Ingen av ledarna träffar spelarna privat. Samtliga ledare har egna 
omklädningsrum och byter aldrig om tillsammans med spelarna. Vid måltider sitter nästan 
alltid ledarstaben vid ett bord och spelarna vid ett annat.  

Tränare 

Situation Spelare 

Ledarskapet 



  

 32   
 

”Jag vill ha distans så att man inte blir för familjära så att professionalismen försvinner. 
Jag känner till spelarnas vardag ganska bra men jag träffar dem aldrig privat”. (Inf D) 
 
”Jag har distans inte kraftig men tillräcklig det märks nog. Jag vet att jag omöjligt kan 
vara kompis med någon det går inte. Speciellt när man ska berätta för spelaren precis 
när som helst att just nu har jag valt en annan som jag tycker gör jobbet bättre än vad du 
gör. Har jag varit för mycket tjänis så är det svårt. Det är sällan man säger till sin bäste 
vän att jag tycker inte du är tillräckligt bra”. (Inf E) 
 
”Distans på så vis att jag inte är för nära. För det handlar ju ändå om att jag ska ta 
ganska obekväma beslut när det gäller spelarna. Jag är begränsad att känna spelarna vid 
sidan av fotbollen”. (Inf F) 

 
5.3.3 Ingen förebild 
Ingen av ledarna beskriver att de har någon direkt förebild i sin ledarfilosofi. Utan de har 
själva haft duktiga ledare som aktiva fotbollsspelare och att de har kunnat följa rutinerade 
ledare under deras tidiga ledarkarriär. De har med andra ord plockat lite här och där under sin 
karriär både som spelare och ledare.  
 

”Jag har ingen förebild men jag har haft ganska många stora tränare som jag har fått 
äran att jobba med.”. (Inf C) 
 
”Jag har ingen förebild jag har ingen aning om de här tränarna i exempel England de är 
bara en media bild. Jag har ingen aning vad de står för eller vilken sorts ledar- och 
fotbollsfilosofi de egentligen innehar”. (Inf E) 

 
Resultatdiskussion:  
Det visar sig i denna studie att tre av åtta informanter sa sig ha en demokratisk ledarstil och 
den fjärde en demokratisk-auktoritär ledarstil/filosofi utifrån sin egen livsvärld. Övriga fyra 
ledare beskrev sin ledarstil/filosofi utifrån sin egen livsvärld utan att ange det med något 
specifikt namn eller definition. Utan de förefaller mera att agera utifrån den person de är 
utifrån den specifike spelare/en och vilken situation/er de befinner sig i (figur 1, s. 38). 
Tidigare forskning av ledare på elitnivå visar inte att ledare beskriver sin ledarstil/ledarfilosofi 
som de fyra ledarna som upplever att ledarskapet uppkommer när ledare och spelare möts i en 
viss situation. Ledarskapet ser olika ut från gång till gång beroende på situation. Annerstedt 
(2006, s. 65) konstaterade i sin undersökning att samtliga tolv coacher på landslagsnivå gått 
över från ett auktoritärt förhållningssätt till ett mer demokratiskt synsätt i deras ledarfilosofi. 
Detta i takt med ökad erfarenhet som ledare på högsta nivån och de ger de aktiva ökat 
medbestämmande. Ledarstil/ledarfilosofi bygger på den livserfarenhet som individen har i 
egenskap av tidigare ledarerfarenheter och praktisk erfarenhet tillsammans med teoretiska 
kunskaper som ledaren skaffat så hittar hon/han så småningom sin ledarstil/ledarfilosofi 
(Maltén, 2000, s.62). 
 
I denna studie visar det sig att samtliga ledare ansåg sig ha en viss distans till sina spelare och 
att det är nödvändigt för att bedriva ett rättvist ledarskap på elitnivå. Fem av åtta ledare känner 
till spelarnas vardag utanför fotbollen men ingen umgås privat med spelarna på fritiden. I den 
studie Annerstedt (2006, s. 76) genomfört bland förbundskaptenerna gick åsikterna isär hur 
nära relationer de ville ha med sina utövare.  
Vissa ansåg att det både var nödvändigt och önskvärt att ha en nära relation medan andra ville 
ha distans. Birkinshaw och Crainer (2002, ss 67-74.) analys av Sven-Göran Erikssons 
ledarfilosofi, visar det sig att han har en tydlig distans till sina spelare. 
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5.3.4 Kulturella skillnader i nationell toppfotboll 
Många lag i svensk toppfotboll har spelare som kommer från andra länder. Detta innebär att 
kommunikation och lärprocessen hos ledarna ställs på stora prov. Oftast kan de tillsammans 
kommunicera på engelska men det finns spelare som har svårigheter med det språket också. 
Lärprocessens grund är att ledaren och spelaren ska ha en gemensam bild av de olika 
situationer de ställs inför. Dessutom ska de vara överens om hur de på bästa sätt ska lösa 
situationen. För att lösa detta väljer tränarna i första hand att lägga sina genomgångar vid 
fotbollsplanen så att de kan instruera både verbalt och kroppsligt. Detta ökar förutsättningarna 
att alla spelare ska förstå exakt vad ledarna menar.  
Hälften av ledarna anser att språket i vissa situationer är ett problem och då främst i 
lärprocessen eftersom bland annat tempot på träningarna kan sänkas för att 
instruktionsprocessen tar längre tid för att alla ska förstå syfte, mål och den teknisk/taktiska 
biten.  
 
Däremot upplever inte ledarna något problem avseende mat, annat klimat, kultur och den 
fotbollskulturen som råder i Sverige. De internationella spelarna kommer bra in i gruppen, det 
är en naturlig process idag att spelare kommer och går oavsett vilket land de kommer ifrån. 
 

”Jag har erfarenhet av att bemöta spelare från andra kulturer och jag respekterar deras 
kulturskillnader men jag accepterar inte att de ska få speciella rättigheter. Det är våra 
etiska moraliska regler som gäller, anpassa sig till laget men de behöver inte äta mat som 
är mot deras religion. Men det är svensk moral och svensk etik som gäller inom laget. 
Språket är ett visst problem.”. (Inf F) 
 
”Jag har stor erfarenhet att jobba med spelare från andra kulturer. Det har sina 
nackdelar med bla språket då jag många gånger får säga saker på både på svenska och 
engelska och då tappar vi tempo i träningarna. Med mat och det svenska klimatet ser jag 
inte som något större problem.”. (Inf G) 
 
”Viktigaste anser jag att det inte blir gruppbildningar som det lätt blir i lag med många 
utländska spelare. Att det är en annan matkultur i Sverige är inget problem och jag 
respekterar deras. Språket kan vara ett problem om det blir för många. Då är det lätt att 
det blir gruppbildningar och det försämrar verkligen lagkänslan”. (Inf H) 
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5.4. Ledarens utsatthet 
Ledare inom elitfotboll lever ständigt i en utsatt position. De blir dagligen ifrågasatta och 
kritiserade av både massmedia, fans, sponsorer och den egna styrelsen. Lyckas dessa ledare 
inte leda sitt lag till framgång tvingas de snart att lämna sitt arbete. Samtliga ledare i denna 
studie har full insikt och förståelse att de kan få lämna sin anställning med omedelbar verkan. 
Kanske via ett SMS på väg hem från match eller träning dock var alla väl medvetna om detta 
när de tog på sig nuvarande arbete på elitnivå.  
 

”Jag idkar ett ledarskap där väldigt mycket ställs på sin spets. Det är stort intresse i vår 
omgivning, mycket publik, stort media intresse och då är det ännu viktigare att man 
hanterar de individer som man ska leda på ett ännu mer noggrant sätt och med stor 
respekt”. (Inf E) 

 
Dessutom ska de varje vecka ge halva lagets spelare besked att de inte är tillräckligt bra för att 
ingå i startelvan.  
 

”Det är viktigt för spelarna att de känner att man hanterar dem rättvist men samtidigt så 
vet man inte om man lyckas med det alla gånger för vi har en trupp på 24 spelare men 
när jag tar ut laget är det bara 11 som kommer med. Jag kan omöjligt få alla att känna 
sig uppmärksammade så mycket som man skulle önska året om och ge dem den 
bekräftelsen för du visar med laguttagning med jämna mellanrum att du tror mer på vissa 
spelare”. (Inf B)  

 
 
5.4.1 Ledarens agerande vid träning, laguttagning och match 
Under försäsongsträningen så tränar elitlagen i regel två gånger/dag och i snitt har de en 
dag/vecka utan träning för återhämtning. När serien startar varierar träningen mellan ett till 
två pass om dagen dock inte matchdagar. Träningen består av styrke- och konditionsträning 
samt fotbollsträning. Träningarna leds av informanterna själva, assisterande tränare eller 
fystränare. Målvaktstränare finns för alla lag men det varierar från dagliga målvaktsträningar 
till ett par gånger i veckan. 
 
Ledarna anser att tre arbetsuppgifter är viktigare än andra. Först kommer att planera träningen 
noggrant med syfte och mål inför varje träningspass. Därefter kommer varierande och 
stimulerande träning med förståelig kommunikation och tydliga instruktioner så att alla 
förstår. Det tredje viktigaste är att leda spelarna under match genom att analysera och värdera 
spelet samt fatta beslut om eventuella åtgärder. Ledarna menar att den viktigaste uppgiften är 
att planera och leda träningen.  
 
Däremot är den svåraste uppgiften att ta ut laget inför match. Elva spelare tas ut för att ingå i 
startelvan och fyra spelare får vara med på bänken och sedan är det minst elva spelare som 
ledarna ska berätta för att de inte får plats, att de inte duger just nu. Detta sker i princip fyrtio 
gånger om året. En av informanterna menar att i ett vanligt företag i näringslivet kanske detta 
sker högst ett par gånger per år. Samtliga informanter är ytterst ansvarig för laguttagningarna. 
De är alla noga med att meddela den spelare som senast ingick i startelvan och som inte blir 
uttagen till nästa match att han får veta det redan dagen innan laget tas ut officiellt. Hälften av 
ledarna tror att de kan påverka själva spelet under matchen både vid sidan av plan och under 
pausen och/eller genom något taktiskt byte.  
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Övriga ledare är mer tveksamma till att göra större förändringar under match eftersom de 
under flera veckor byggt upp ett spelsystem som alla spelare lärt sig och förstår som dessutom 
känns tryggt för spelarna. Alla informanter hade uppföljning av genomförd match tidigast 
dagen efter.  
 
Informanterna uttrycker ovanstående enligt följande: 
 

”Det viktigaste i rollen som tränare är att träningarna är välplanerade och genomtänkta 
och att det finns ett syfte med varje moment så att spelarna förstår varför de behöver nöta 
på vissa moment om och om igen. Idag ifrågasätter spelarna en övning på ett helt annat 
sätt än tidigare. De vill ha ett tydligt syfte med varje övning. Spelarna är idag mer 
målinriktade och vill ständigt bli bättre på sina svaga sidor. Dessutom är spelarna idag 
mer delaktiga och kan komma med kloka synpunkter. Att ta ut laget till match är aldrig 
enkelt. 
Under match skulle jag vilja att det var ett självspelande piano som jag bara sätter ut och 
så fixar det sig. Jag tror inte man kan påverka så himla mycket under själv matchen. Jag 
kan göra vissa byten men att stå och skrika bredvid planen det tror jag inte på”. (Inf A) 
 
”Det måste finnas glädje i det vi gör. Många vet att försäsongsträningen inte är rolig 
men glädjen på träningarna måste alltid finnas med. Man måste tycka att det är kul att 
komma till träningarna och det är tränarens ansvar genom att lägga upp varierande och 
stimulerande träningar. Det tuffaste är att ta ut laget till match.  Jag kan ibland vara 
hetlevrad under match men det gäller att väcka upp spelarna. Det är ju min chans att 
påverka spelet. Jag kan inte säga att jag är en lugn filbunke där vid sidan av planen”. 
(Inf C) 
 
”Viktigt att skapa en träning som är stimulerande och att jag kan utveckla spelare och 
utmana spelare så att den dagliga processen blir aktiv. Det svåraste är att ta ut laget till 
matchen. Under match hoppas jag alltid att förberedelserna är så bra att jag bara kan 
sitta och observera matchen men tyvärr fungerar det inte alltid. Ibland måste jag som 
tränare skrika från sidan och det är ofta frustration för att någon spelare inte gör som 
jag sagt tidigare eller så händer något taktiskt som de inte var förberedd på. Jag 
analyserar och försöker hitta en lösning på situationen. Jag kan påverka matchen 
delvis”. (Inf G) 

 
Resultatdiskussion 
Tidigare forskning inom elit idrott påtalar också ledarnas utsatthet på elitnivå. Annerstedt 
(2006, s. 66) konstaterade i sin studie att det är svårt att bedriva ledarskap inom elitidrott 
eftersom det är så resultatinriktad och det får konsekvenser för hur man agerar som ledare. 
Ledarskap på elitnivå går ut på att få en grupp människor att fungera tillsammans och att dra 
åt samma håll för att få bra resultat. Förlorar du några avgörande matcher förlorar du jobbet 
(Nilsson, 1999, s. 5). Det viktigaste i samband med träning är att ledarna planerar träningen 
noggrant med syfte och mål inför varje träningspass och att träningarna är varierade samt 
stimulerande. Hälften av ledarna ansåg att de kunde påverka matchen under pågående spel. 
Övriga fyra tränare var mindre tveksamma till detta. Det svårast upplevde ledarna var själva 
laguttagningen där de skulle meddela att drygt halva truppen inte var tillräckligt bra för att 
spela. Att coachens svåraste uppgift var själva laguttagningen fann även Fahlström (2001, s. 
143) i sin studie om ishockeycoacher. Det finns nästan ingen forskning om hur spelarna 
upplever laguttagningen och framför allt de spelare som inte blir uttagna. 
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5.4.2 Ledarnas starka och svaga sidor 
Samtliga åtta ledare var väl medvetna om sina starka sidor. Två kom inte fram till några svaga 
sidor och ytterligare två ledare hade svårt att hitta sina svagheter. Övriga fyra ledare hade 
tydlig insikt om sina svaga sidor. En av informanterna uppgav att en av hans svaga sidor var 
att han inte klarade av att hantera massmedia och av den anledningen allvarligt funderar på att 
sluta som tränare på elitnivå.  
 

”Starka sidor är att övertyga gruppen att tro på det man vilja göra. Jag måste överbevisa 
dem att det jag tycker är rätt och lyckas man med det då har man kommit en bit på vägen. 
Tålamodet är min svaga sida. Det tryter när man inte får som man vill och när det inte 
går som man vill tappar man tålamodet och det övergår till en frustration. Tålamod med 
mig själv att lära mig behärska alla lägen som kommer under en säsong det måste jag 
jobba med. Jag måste försöka dämpa mig själ”. (Inf C) 
 
”Jag är ärlig och jag är lyhörd och att jag har engagemang. Vad har jag mina svaga 
sidor då det var en bra fråga försöker tänka på dom positiva hela tiden. Förtränger dom 
svaga. Det låter arrogant att jag inte kommer fram till något. Det är inte bra. Har du 
frågat någon annan om mig? Jag tänkte dom kunde hjälpa mig i det här fallet”. (Inf G) 

 
”Starka sidor är mycket kunskap och jag har bra kommunikation med spelarna och 
rättvis samt ärlig. Jag är ganska lugn och står där ser och analyserar. Svag sida är att 
jag har svårt att acceptera massmedians roll de är dom få gånger jag tappar kontrollen. 
Det är det som gör att jag egentligen inte vill hålla på längre på elitnivå”. (Inf H) 

 
Resultatdiskussion 
De åtta informanterna i denna studie var samtliga medvetna om sina starka sidor men däremot 
när det gällde deras svaga sidor var två inte alls medvetna om sina svagheter. Ytterligare två 
hade svårt att komma på någon svag egenskap och de funderade länge och väl innan ett svar 
kom. En av informanterna var så störd av massmedians bevakning så att han starkt övervägde 
att sluta som tränare på elitnivå. Isberg (2001, s. 40) menar att elittränare idag ständigt lever 
under stor psykisk press och en av anledningarna till detta är media. Flera presskonferenser 
varje vecka och tidningarna skriver gärna negativa inslag om laget så fort de inte presterar på 
topp. Isberg menar att en god självinsikt som tränare underlättar att arbeta under nämnd form 
av psykisk stress. 
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5.4.3 Kärlek 
Fromm (1987, s. 15) beskriver kärlek som en form av konst och för att bli en mästare i denna 
konst måste individen lära sig älska, precis som att lära sig att snickra, måla eller utföra ett 
brobygge. Fromm (1987, ss. 33-36) anser att kärlek är i första hand ett givande och inte ett 
tagande. Ordet kärlek i denna studie utgår från Fromms beskrivning av kärleken där 
grundelementen omsorg, ansvar och respekt till medmänniskan står i centrum. För att bli 
framgångsrik fotbollsledare på elitnivå krävs det att ledaren inrättar hela sitt liv efter sitt 
arbete och att fotbollen verkligen är en hjärtesak för ledaren. Fromm (1987, s. 123) beskriver 
att hela ens person blir ett instrument för utövandet av den konst som individen tänker bli 
mästare i och för det krävs att praktisera ständig disciplin, koncentration och tålamod i hela 
sin livsföring. Annerstedt (2006, s. 115) menar att det handlar om en sorts kärlek till idrotten 
för att ledarna har ett brinnande intresse och upplever stor glädje över att få ägna sig åt det 
som ledarna tycker mycket om. Ledarna upplever en inre tillfredställelse och värme med sitt 
dagliga arbete på elitnivå. 
 
5.4.4 Essensen 
Essensen i denna studie är ledarnas sanna kärlek till fotbollen. En absolut sanning som 
överensstämmer med samtliga informanter är deras kärlek till fotbollen som föddes redan 
under tidiga pojkår. Kärleken till fotbollen framträder som en röd tråd genom samtliga fyra 
inbördeskategorier; passionen till fotbollen, ledarskapets kärna, ledarskapets olika ansikten, 
och ledarens utsatthet. 
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6. Metoddiskussion 
Jag har valt att använda en kvalitativ metod som inte direkt kan kopplas till en specifik 
forskningsmetodologisk ansats. Däremot har jag hämtat näring från fenomenologin som 
menar att varje människa är ett fenomen i sig själv. I arbetet finns även inslag av den 
hermeneutiska ansatsen genom den förförståelse jag har av elittränarens arbetsvardag och de 
har givit mig ett redskap att förstå världen som den upplevs av informanterna. I denna studie 
är fenomenet ”framgångsrikt ledarskap inom svensk elitfotboll” och jag har valt den 
kvalitativa forskningsintervjun för att jag ska förstå hur informanten (subjektet) upplever, 
tolkar och beskriver ett framgångsrikt ledarskap ur sin egen livsvärld. Genom mina 
intervjufrågor fick jag informanterna att berätta om sina upplevelser, uppfattningar och 
erfarenheter utifrån de frågor jag ställde. Min uppgift är att försöka se det framgångsrika 
ledarskapet utifrån informanternas perspektiv. Jag har tack vare de inspelade intervjuerna 
lyckats med att inte lägga in egna värderingar på ett framgångsrikt ledarskap i själva analysen. 
Därför lyckades jag fånga de variationer i informanternas beskrivningar av framgångsrikt 
ledarskap som slutligen blev de fyra inbördeskategorier, passionen till fotbollen, ledarskapets 
kärna, ledarskapets olika ansikten och ledarens utsatthet. Att jag hade möjlighet att resa 
genom hela Sverige för att använda intervjuer som redskap ser jag som en styrka då 
informanterna i lugn och ro kunde besvara varje fråga i sina egna arbetsmiljöer. Mitt val att 
det blev enbart intervjuerna som redskap att studera elittränarna beror på syftet och 
frågeställningar i min uppsats. Mitt mål har hela tiden varit att beskriva ett framgångsrikt 
ledarskap på elitnivå enbart utifrån informanternas perspektiv. Därför har jag varit mycket 
noggrann när jag behandlat materialet och försökt att inte lagt in egna värderingar i materialet. 
 
6.1 Reliabilitet  
En fotbollsledares vardag känner jag till och den arbetsmiljö ledaren är verksam inom. Jag är 
även förtrogen med kulturen, språket och normerna i den miljön. Det val jag gjorde var 
medvetet när jag beslöt mig för att intervjuerna skulle vara halvstrukturerade. Det gav mig 
möjlighet att ställa komplicerade frågor, eventuella följdfrågor och informanterna kunde få 
förtydligande av frågorna om så önskades. Intervjuguiden följde jag och den gav mig 
utrymme att vara flexibel. Genom den halvstrukturerade metoden kunde jag tillåta att frågorna 
inte alltid kom i kronologisk ordning. Jag är fullt medveten om att ledarna väljer sina 
uttalanden och är försiktiga i sina slutsatser. Min upplevelse av intervjusituationerna är att jag 
blev mycket seriöst mottagen och jag fick en bra kontakt med alla ledare. Av den anledningen 
upplever jag att ledarna berättade vad de känner, tänker och agerar i olika situationer utifrån 
sin egen livsvärld. En svaghet kan vara att jag är så fotbollsintresserad att jag lyssnade på 
samtliga ledare utan att ifrågasätta det ledarna uttryckte. Jag ställde inte så många motfrågor. 
En annan svaghet kan vara att jag imponerades av att komma så pass nära dessa välkända män 
inom fotbollsvärlden.  
 
Samtliga intervjuer är inspelade på band under 60 minuter, exakt samma tid för alla. Jag har 
haft stor glädje av att jag kunnat lyssna av banden åtskilliga gånger när det transkriberade 
materialet inte räckt till för att förstå vad ledarna egentligen säger utifrån sin livsvärld. Jag har 
vänt ut och in på det transkriberade materialet för att verkligen förstå det som ledarna berättat. 
Med hjälp av banden har jag kunnat höra röstlägen, skratt, glädje och det allvarliga i ledarnas 
olika berättelser. Resultatet i denna undersökning bygger enbart på intervjuerna med ledarna. 
Intervjupersonerna anser jag är utvalda slumpvis då dessa personer blev tillfrågade och 
inbokade efter den redan fastställda resplan för min ordinarie tjänst.  
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6.2 Validitet  
För att uppnå hög trovärdighet utformades frågorna utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställningar. Det krävs förståelse i hur spelet fotboll utövas, kunskap i pedagogiskt 
ledarskap och inte minst access till elittränarna för att nå fram till ett resultat. Elittränarnas 
framgångsrika ledarskap visar sig för mig genom de frågor jag ställde under intervjuerna. 
Eftersom alla frågor och svar var inspelade minskade risken att jag skulle lägga in egna 
värderingar vid transkriberingen av materialet som naturligtvis är en risk vid användning av 
en kvalitativ metod. Jag transkriberade materialet ordagrant för varje ledare.  
 
Mitt gedigna intresse för ledarskap och fotboll innebar både en fördel och nackdel vid 
intervjusituationerna. Fördelen var att jag inte ställde några frågor utanför intervjuguiden 
eftersom det var så intressant att höra deras upplevelse och berättelse av sin livsvärld inom 
elitfotboll. Det var också bra vid transkribering av materialet då jag enbart hade 
intervjuguidens frågor att hantera. Nackdelen var att jag blev lite låst i min position som 
intervjuare eftersom jag var så styrd till intervjuguiden. Jag hade förmodligen fått ut ännu mer 
av ledarnas berättelse om jag varit flexiblare i mina frågor. Min bedömning är att elittränarna 
har varit öppna och mycket engagerade under hela intervjuerna. Visst finns det alltid risk i 
intervjusituationer att de intervjuade personerna svarar som de tror att intervjuaren förväntar 
sig. I denna undersökning är informanterna så rutinerade med i stort sätt daglig massmedial 
kontakt, så risken är närmast obefintlig. Undersökningen är genomförd med åtta av 
elitseriernas totalt 30 framgångsrika ledare, ca 25% och är att betrakta som en heltäckande 
studie av en framgångsrik ledare på elitnivå i svensk fotboll. Om jag hade intervjuat fler 
ledare tror jag resultatet i stort sätt hade blivit detsamma.  
 
6.3 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer olika delar av resultat som tidigare redovisas att belysas och 
diskuteras för att se hur ledarna upplever sin livsvärld av framgångsrikt ledarskap i 
förhållande till tidigare forskning. Jag kommer att som utgångspunkt i resultatdiskussionen 
utgå från de fyra inbördeskategorierna nämligen passionen till fotbollen, ledarskapets kärna, 
ledarskapets olika ansikten och ledarens utsatthet. Syftet med denna uppsats är att beskriva 
vad som karaktäriserar en framgångsrik ledare inom svensk herr fotboll på elitnivå. 
Frågeställningarna utgick ifrån att undersöka vilka yttre och framförallt inre förutsättningar 
och resurser behövs för att lyckas som ledare på elitnivå. Jag önskade avslutningsvis även få 
svar på vad det egentligen är som driver dessa ledare att välja ett yrke där deras ledarskap näst 
intill varje dag blir ifrågasatt och kritiserat av både massmedia, fans, sponsorer och den egna 
styrelsen? 
 
Ekonomiska aspekter 
Idag talas det inte om klubbkänsla på elitnivå utan huvuddelen av informanterna talar om 
lagkänslan som ett verktyg i ledarskapet. Eftersom 80-90 % av spelarna är köpta produkter 
från andra klubbar både nationellt och internationellt. I ekonomiska termer har svenskfotboll 
genomgått en kraftig utveckling vad gäller såväl spelares och tränares löner och arvoden 
sedan amatörreglerna försvann 1967. Spelare har gått från att ha varit amatörer i sitt 
fotbollsutövande till att idag vara fotbollsspelare på heltid. Medellönen år 2006 för en 
allsvensk fotbollsspelare ligger på 55.303 kr/ månad (före skatt) vid 12 månaders anställning 
(Sahlström 2006, s. 12). Detta innebär då att en toppspelare kan tjäna tre till fyra gånger mera. 
Fahlström (2001, s. 64) menar att de inhemska lönerna stiger när de svenska klubbarna ska 
konkurrera om spelare och ledare. Denna konkurrens ökar samtidigt kraven på både spelare 
och ledare som får sparken om inte klubbarna är nöjda med resultatet. Självklart har klubbens 
ekonomi betydelse för vilka kvalitetsspelare som klubben har råd att köpa och naturligtvis 
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ökar chanserna för klubben att placera sig högre i tabellen om rätt spelare till rätt position 
anskaffas. De mindre klubbarna, som exempel Gefle IF och Kalmar FF, har klart sämre 
ekonomi än storklubbar som exempel Malmö FF och Djurgården (Sahlström 2006).  
Det intressanta här är att Kalmar FF lyckades fantastiskt bra resultatmässigt under säsongen 
2007 och slutade på andra plats i den Allsvenska serietabellen. Klubbens förutsättningar att 
köpa dyra spelare är inte stora och klubben har många unga spelare från närområdet. Även 
Gefle IF genomförde en imponerande säsong med flera spelare från norrlandskusten och med 
en av Allsvenskans svagaste ekonomi (Sahlström 2006). 
 
Passionen till fotbollen 
En av de inre förutsättningar som krävs för att lyckas som ledare på elitnivå visar sig i denna 
studie vara samtliga åtta ledares kärlek till fotbollen. Ledarna har ett gediget intresse för 
fotboll och anser att de är lyckligt lottade som får ägna sig åt ledarskap på elitnivå och 
dessutom på heltid. De anser att deras stora intresse och hobby är tillika deras yrke. Genom 
ledarnas kärlek, engagemang och glädje för sitt yrke blir lärprocessen ett naturligt och 
nödvändigt redskap i sitt dagliga arbete. Vidare kan jag se nödvändiga element för ett 
framgångsrikt ledarskap på elitnivå som ledarna lyfter fram och det är tydlig, rak, ärlig 
kommunikation, lyhördhet och kunskap. 
 
Det var även kärleken till fotbollen som styrde deras yrkesval. Sex av åtta ledare avstod en 
civil karriär under den perioden då de var aktiva fotbollsspelare för att ägna sig åt fotboll på 
heltid och därefter blev de fotbollsledare. Fahlström (2001, s. 40) hänvisar till tidigare 
forskning som visar att de som väljer idrottsyrken har själva varit framgångsrika 
idrottsutövare och de anser att de har kunskaper som krävs för att utöva yrket, i synnerhet om 
de har varit framgångsrika i sin idrottskarriär.  
Fahlström menar att detta intryck bekräftas också i andra undersökningar där han ger exempel 
på blivande idrottslärare som tror att de vet hur de skall undervisa i idrott utan lärarutbildning 
för att de har varit framgångsrika idrottare.  
 
Ledarskapets kärna 
Informanterna menar att ledarskapet stundtals är komplicerat inom elitfotboll. Tränare E 
exemplifierar detta tydligt när han säger att ” ledarskapet ställer faktiskt saker och ting på sin 
spets för att få människor att blomma och inte bara de elva som springer ut på plan när det är 
match”. För att lyckas i sitt ledarskap framför fyra ledare att ömsesidig respekt mellan ledare 
och spelare är ett av det allra viktigaste verktygen i sitt ledarskap. Ömsesidig respekt tydliggör 
ledarna med att aldrig prata via tredje man och att alltid ha en rak och öppen dialog ledare och 
spelare emellan. Eftersom det är ett stort intresse från omgivningen med mycket publik, stort 
mediaintresse är det viktigt att vara ännu noggrannare med respekten för varandra som ledare 
och spelare. Här gäller det att skydda varandra inför media i stället för att lämna ut varandra 
om något misstag har gjorts i exempel en match anser en av ledarna. Detta är förmodligen 
ännu viktigare idag när våldet ständigt ökar i samhället.  
 
Etik och moral 
Blom och Lindroth (1995, s. 317) framhåller att våldet på och vid sidan av läktarna vid 
framförallt större arrangemangen inom stora lagidrotter som ishockey och fotboll tenderar 
hela tiden att öka i takt med det ökade våldsinslaget i samhället. Blom och Lindroth (1995, s. 
319) hänvisar till engelska sociologer som studerat problemen med åskådar- och läktarvåldet 
där de påpekar att detta beror bland annat på sociala problem med ändrade familjebilder och 
kärnfamiljer som upplöses. Vilket då har gjort att ungdomar söker upp andra 
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gruppgemenskaper där exempel fotbollsevenemang blir en offentlig tillställning där 
frustrationer får sitt utlopp.  
Informanterna har en ständig resultatförväntan från supportrar, sponsorer, massmedia och 
styrelse. Med det lag de har till sitt förfogande ska de planera och leda träning, förbereda 
genomföra och utvärdera matcherna tillsammans med spelarna. Ett ytterligare krav som 
ledarna har är att ta ut laget till match och till det kommer också spelarnas förväntningar. 
Informanterna upplevde också laguttagningen som den svåraste uppgiften. Detta konstaterade 
även Fahlström (2001, s. 143) i sin studie och att det är forskat lite inom laguttagning. 
Fahlström (2001, s. 150) föreslår här att ny forskning inom detta område skulle komma till 
stor nytta vid tränar- och ledarutbildningar. Han föreslår följande: 
”de mellanmänskliga aspekterna som t ex att bedöma och att bli bedömd, hur man meddelar 
sina obehagliga beslut och hur man motiverar de icke utvalda att fortsätta”.  
 
Informanterna hade delade uppfattningar om behov av tillgång till en mentor i sitt ledarskap. 
Däremot efterlyste flertalet av informanterna organiserade träffar med andra elittränare. Detta 
är kanske en viktig fråga för SvFF att organisera för att bidra till att utveckla svenska 
elittränare och inte minst för att diskutera etiska och moraliska angelägenheter. Tidigare 
studier påtalar dessutom fördelarna med att coacher träffas för att utveckla varandra inom 
elitfotboll menar forskarna Jones m.fl. (2003). 
 
Motivation 
Det intressanta i denna uppsats är att sex av åtta ledare anser att inre motivation måste 
spelarna själva ansvara för. Ledarna uttrycker att de är oerhört svårt att utveckla spelare om de 
inte har en inre motivation. En av ledarna beskriver det som ett ”briotåg”, vänder jag tåget åt 
rätt håll så går det åt rätt håll men vänder jag dem åt fel håll då går tågen isär. Min analys är 
att när ledare har en hög inre motivation för att göra ett 100- procentigt arbete och möter en 
spelare som saknar inre motivation går ledare och spelares värderingar isär. Ledarens chans 
att då utveckla spelaren är minimal oavsett hur skicklig han är i sitt ledarskap. Theirs (2000) 
beskrivning om motivation stämmer bra överens med dessa ledare att inre motivation är 
individens ansvar och ledarens är att stimulera.  
 
Den frågan jag ställer mig är varför elittränare, lärare eller andra yrkesverksamma ledare ska 
ägna mycket tid till att planera genomföra och utvärdera sina verksamheter, om utövarna 
saknar inre motivation. Resultat i denna studie är intressant eftersom det delvis talar emot 
tidigare forskning. En av ledarens viktigaste uppgifter är att höja spelarnas inre motivation 
(Fahlströms, 2001; Berg, 2004). Liknande resultat kom en grupp forskare i Canada fram till 
(Charbonneau m.fl., 2001). I en annan studie bland elittränare inom olika idrotter visade sig 
att fyra av fem tränare ansåg att om ledaren fokuserade på individens prestationer ökade 
utövarens inre motivation (Isberg & Lindblad, 2007, s. 20). Birkinshaw och Crainer (2002, ss. 
79-86) kom fram till liknade resultat som i denna studie då de studerat Sven-Göran Eriksson, 
svensk internationell coach i toppfotboll, där Eriksson förväntar sig att spelarna har en inre 
motivation som driver dem till att prestera det yttersta som människa och fotbollsspelare. 
Författarna konstaterade bland annat att när Eriksson fick i uppdrag att coacha Englands 
landslag inför VM 2002 samlade Eriksson landslaget direkt med syfte att föra in positiv 
energi i laget. Erikssons förmedlade då till sina spelare att de som hade en negativ inställning 
och saknade inre motivation var han inte intresserad av att ha kvar i sin landslagstrupp enligt 
Birkinshaw och Crainer (2002, ss. 79-86). 
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Kommunikation 
Kommunikationsprocessen är det viktigaste verktyget för att lyckas utveckla spelare 
individuellt och kollektivt anser samtliga ledare i denna studie. Tränare F förmedlar en 
intressant aspekt i denna process då han kommunicerar och ger mest uppmärksamhet till de 
spelare som är på väg till startelvan och inte till dem som redan befinner sig där. Under 
intervjuerna i denna studie framkom det tydligt att den dagliga kontinuerliga dialogen med 
spelarna är mycket viktig och dessutom att lyssna in spelarnas dialog mellan varandra. Den 
dagliga kommunikationen innebär såväl diskussioner med spelarna angående träning, inför 
under och efter match, spelidéer och förslag på lösningar i olika situationer. En av ledarna 
poängterade vikten av tydligheten i kommunikationen i själva lärprocessen så att spelarna 
exakt vet vad han menar, exempel inför matchgenomgång eller i en träningssituation. Tränare 
H han anser att när spelarna känner att de får vara med att ta beslut i vissa situationer så löser 
de många problem själva och han är väldigt noggrann att alla är delaktiga när beslut tas. 
Tränare B uttryckte sig så här ”det gäller att få in så många träffar som möjligt med spelarna 
varje vecka om jag pratar data- språk”. Något som förvånar mig då jag trodde att de 
utvecklingssamtal som alla ledare har med sina spelare flera gånger varje säsong var viktigare 
för ledaren än de dagliga träffarna. Det finns en likhet med kommunikationsprocessens 
betydelse för ledare även inom toppfotbollen internationellt där Isberg ( 2001, s. 60) i sin 
studie framhåller att kommunikationen med spelarna är ett centralt moment i tränarnas 
verktygsarsenal. Även i Isbergs (2004, s. 25) studie poängterar coacherna att utan en god 
kommunikationsförmåga är chanserna minimala att lyckas som coach på elitnivå.  
 
Ledarskapets olika ansikten 
Av resultatet framgår det att tre av informanterna anser att de bedriver en demokratiskt 
ledarfilosofi/ledarstil och den fjärde ledaren en demokratisk-auktoritär ledarstil/filosofi. Det 
är intressant att konstatera att tre ledare har en klar tyngd åt det demokratiska hållet och en 
föredrar en demokratisk-auktoritär ledarstil/filosofi. Gemensamt för alla fyra ledarna är att 
deras ledarskapsfilosofi rör sig kring elementen regler, normer, lyhörda, lyssnar och har en 
öppen dialog med gruppen. Den demokratisk-auktoritäre ledaren skiljer sig från de tre 
demokratiska ledarna på det sättet att i vissa sammanhang vill han ha feedback av människor 
runt om honom för att fatta beslut. I andra situationer är det han som enväldigt bestämmer. 
Denna ledarfilosofi/ledarstil stämmer väl med det resultat Annerstedt (2006, s. 65) fann i sin 
studie av tolv coacher på landslagsnivå inom olika idrotter. Nämligen att coacherna bedriver 
”ett alltmer demokratiskt synsätt som ger utrymme för medbestämmande och ökad 
involvering av de aktiva”. 
 
De andra fyra ledarna beskrev sin ledarstil/ledarfilosofi utan att ange det med något specifikt 
namn eller definition. Ledarna i det här fallet agerar utifrån den person de är, utifrån den 
specifike spelaren och vilken situation det handlar om. Det egentliga ledarskapet sker och 
visar sig i den uppkomna situationen. Ledarna har inte låst sig fast i en bestämd 
ledarfilosofi/ledarstil utan den variera starkt från person till situation. De arbetar utifrån själva 
lärprocessen där tränarna ständigt koncentrerar sig mot de aktivas utveckling, behov och 
önskemål. 
 
Tränare E tydliggör detta med fölande citat: 
 

”Jag hanterar människor jag leder med stor respekt. Få dem att utvecklas och göra 
resultat individuellt och kollektivt. Jag älskar när jag blir ifrågasatt och kritiskt granskad 
och får förslag på annan lösning än den jag föreslog”. 
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Fahlström (2001, s. 182) lyfter fram i sin studie att inom svensk ishockey förväntas coacherna 
vara tuffa och ha ett auktoritärt förhållningssätt och då menar han att de tillhör de kulturella 
förväntningarna. I denna studie är det snarare det motsatta att ledarna mera har ett 
situationsanpassat och demokratiskt synsätt där de vill få med sig spelarna i själva 
beslutsprocessen. 
 
Lärprocessen 
Flertalet av informanterna anser att de kan nyttja sin förmåga att verbalt och handgripligt ge 
instruktioner till spelarna i deras träningsmiljö ute på fotbollsplanen och de har tålamod att 
vänta till spelare lyckas utföra givna instruktioner. Därefter ger de spelarna beröm och på så 
sätt stärker de spelarnas självkänsla och underlättar för spelarna att förstå sin roll i 
spelmönstret. Genom detta förfaringssätt överför informanterna ett teoretiskt tänkande till 
praktisk handling. Naturligtvis sker lärprocessen även i lagens klubbrum med tillgång till 
tavla och video etc, men huvuddelen sker ute på fotbollsplanen. Detta föranleder att återvända 
till Isbergs (2001, s. 32) beskrivning av själva lärprocessen som är både komplicerad och 
beroende av flera faktorer för att bedriva en framgångsrik lärprocess exempel ledarens 
fotbollsfilosofi, ledarskapsfilosofi, spelarnas kompetens, val av spelsystem och spelarnas 
acceptans för sin roll i spelsystemet. Alla ledare i denna studie har en gedigen kunskap i 
ämnet fotboll och de flesta har lång erfarenhet som tränare främst på svensk toppnivå. 
Informanterna hade ändå det gemensamt att de hela tiden vill utveckla sitt ledarskap genom 
att läsa aktuell litteratur om ledarskap och några av informanterna gick även kortare kurser i 
ledarskap.  
 
De flesta hade också stor hjälp av sina assisterande tränare i sin dagliga utveckling både på 
och vid sidan av planen. Ledarna är relativt nöjda med SvFF formella stegutbildningar (1-4). 
Nu hade jag inte detta som en konkret fråga utan frågan var om de gått SvFF alla fyra steg. 
Jag är övertygad att om jag ställt en direkt fråga om vilken kvalité SvFF har på sina 
utbildningar så skulle jag ha fått skiftande svar.  
 
Distans 
Samtliga informanter har distans till sina spelare dock har de olika nivåer av distans. Oavsett 
olikheter i ledarnas strategier för att ha distans till sina spelare fann jag att de har två 
gemensamma referensramar för distans. För det första så att ledarna kan göra en korrekt och 
rättvis bedömning av varje spelare framför allt vid laguttagning. För det andra är att ledarna 
måste ha en viss distans till sina spelare för att varje vecka under säsongen klara av att 
känslomässigt ställa halva laget utanför startelvan. Ett element som tydliggör ledarnas olika 
nivåer av distans är att vissa väl känner till spelarnas vardag utanför fotbollen medan andra 
inte gör det. Det som beskrivits i tidigare forskning är att åsikterna går isär hur nära relationer 
ledare på elitnivå vill ha med sina spelare. Vissa ledare ansåg att det både var nödvändigt och 
önskvärt att ha en nära relation till spelarna medan andra ville ha distans (Annerstedt, 2006, s. 
76). Birkinshaw och Crainer (2002, ss 67-74) analys av Sven-Göran Erikssons ledarfilosofi, 
visar det sig att han har en tydlig distans till sina spelare. Författarna beskriver att Eriksson 
vill ha en tydlig distans till sina spelare för att kunna göra en objektiv bedömning av varje 
spelare och därefter fatta konkreta beslut i olika situationer som exempel laguttagning. 
Observera att i Birkinshaw och Crainer (2002, ss 67-74) undersökning bygger resultatet på 
enbart en elittränare. Samtidigt är det intressant att Eriksson tydliggör att distansen är viktig 
för att inte bli känslomässigt engagerad som eventuellt kan påverka hans beslut i olika 
situationer. 
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Kulturella skillnader 
I resultatet framgår det att många lag i svensk toppfotboll har spelare som kommer från andra 
länder. Hälften av informanterna angav att språket i vissa situationer kan vara ett problem, 
främst i själva lärprocessen där ledaren får lägga ner extra tid för att vara säker på att spelaren 
och tränaren får en gemensam bild av själv situationen. Nackdelen med detta anser 
informanterna är att tempot på träningarna kan sänkas. Informanterna behärskar engelska men 
det finns spelare som har svårigheter med det språket. I detta sammanhang kan jag inte låta bli 
att ta med ett citat från Expressen (14 augusti 2007): ”Sven-Göran Eriksson gör succé med 
åtta nya utländska spelare i truppen. Han har en matchgenomgång på minst fem olika språk. 
Svennis nya Manchester City är en internationell succé”. 
 
Ledarens utsatthet 
Samtliga informanter påtalade att risken att bli avskedad från arbetet i den klubb du tjänstgör i 
på elitnivå finns principiellt redan när kontraktet skrivs. Även om jag inte ställde någon direkt 
fråga om de var rädda att förlora jobbet framkom det under intervjuerna med informanterna 
att det inte var något de gick och funderade på dagligen. De var också fullt införstådda med 
att det tillhör en elittränares jobb idag. Det finns säkert flera förklaringar till detta. En 
förklaring kan vara att de är medvetna om att de är framgångsrika och att nya arbeten väntar 
runt hörnet från någon annan klubb. Eller att de är medvetna om att de redan från början har 
en spelartrupp som kommer att få det svårt att räcka till i den hårda konkurrensen, för att 
prestera det resultat som omgivningen förväntar sig. De är fullt koncentrerade på att planera, 
genomföra och utvärdera träning och matcher.  
 
De lägger ner minst energi på att gå omkring och fundera på hur länge de får behålla sitt 
arbete i klubben. Nilsson (1999, s. 203) drar den slutsatsen att idrotten på ett helt annat sätt än 
övriga delar av samhället har insett ledarskapets betydelse för prestationsnivån hos en grupp. 
Nilsson menar att när en ledare för ett lag inte lyckats med sitt arbete byts han ut och inom 
idrotten är det inget konstigt med det utan en självklar följd av bristande resultat. Men inom 
arbets- näringslivet i övrigt råder det fortfarande ett gammaldags synsätt på ledare, som i 
princip måste ha förskingrat pengar för att bli avsatt oavsett hur olämplig personen än är som 
ledare anser Nilsson. 
 
Självinsikt 
Endast en av åtta ledare ansåg sig ha god självinsikt dock kan orsaken till detta vara att jag 
inte ställde den frågan konkret. Isberg ( 2001, s. 78) fann i sin studie att av sju internationella 
framgångsrika coacher i fotboll hade samtliga mycket god självinsikt. En ledare i denna studie 
lyfte vid flera tillfällen fram att han har en tydlig självinsikt genom att han är väl medveten 
om sina svagheter och ersätter de med medarbetare som kompletterar hans brister. Samtliga 
informanter är väl medvetna om sina starka sidor. Under själva intervjuerna pratade ledarna 
länge och väl om sina starka sidor där återfinns god kommunikationsförmåga, kunskap, lugn 
och stabil som person, stor engagemang, bra på att läsa av hur människor mår. Det var två 
ledare som inte kom fram till någon svag sida, ytterligare två var tveksamma. Övriga fyra av 
ledarna var väl medvetna om sina svagheter. Svagheterna som ledarna lyfte fram var bland 
annat för lite tålamod, svårt att acceptera media, ibland sänds signaler som är negativa till 
gruppen och ibland är de disträ. 
 
Den slutsats jag drar av detta är att förmodligen har de fyra som kände väl igen sina svagheter 
bättre självinsikt än de som hade problem att komma fram till sina svagheter. Den fråga jag 
ställer mig är, har internationella elittränare bättre självinsikt än de svenska och i så fall vad 
beror det på? Jag hänvisar då åter till Isberg ( 2001, s. 78) studie där samtliga sju coacher hade 
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mycket god självinsikt. Visst är det kulturella skillnader både på och vid sidan av 
fotbollsplanen nationellt och internationellt men det borde inte påverka individens självinsikt 
som ledare. Det skulle vara mycket intressant att göra en jämförande studie i elittränares 
självinsikt nationellt och internationellt. Jag anser för att kunna leda och utveckla människor 
som individer och som lag på bästa sätt måste ledare ha stor självinsikt. 
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7. Slutsatser 
Mitt syfte var att undersöka vad som karaktäriserar en framgångsrik ledare på elitnivå inom 
svensk herrfotboll. Ledarna är i stor utsträckning individualister som inte svarade lika på alla 
frågorna. Den gemensamma nämnaren, fenomenets essens, är ledarnas kärlek till fotbollen. 
En absolut sanning som överensstämmer med alla åtta ledare. Deras kärlek till fotbollen 
framträder som en röd tråd i alla fyra inbördeskategorierna nämligen passionen till fotbollen, 
ledarskapets kärna, ledarskapets olika ansikten och ledarens utsatthet. 
 
I resultatet framgår det att kärleken till fotbollen är så stark att ledarna mentalt har bearbetat 
det faktum att de från ena timmen till den andra kan bli uppsagda. Detta är alla ledare totalt 
införstådda med. Kärleken till fotbollen styrde samtidigt deras yrkesval att bli tränare på 
heltid. 
 
En slutsats som jag vill lyfta fram är att alla ledare beskriver på olika sätt att den dagliga 
kommunikationsprocessen med sina spelare och övriga de arbetar tillsammans med är nyckeln 
till framgång. Ledarna vill att alla spelare och medarbetare ska förstå samtliga element i det 
dagliga lärandet för att prestera det bästa resultatet både individuellt och kollektivt. Eftersom 
elittränarnas arbetssituation dessutom innehåller krav på framgång från publik, sponsorer, 
media och inte minst den egna styrelsens lägger ledarna ner mycket tid i själva 
kommunikationsprocessen, inte minst i den dagliga kontakten med media både före och efter 
match. Det är få arbetsledare som utvärderas så ofta som ledare inom elitfotboll och dessutom 
offentligt. Det är ständigt en stressad och påpassad miljö ledarna arbetar i och jag är 
imponerad av den ödmjukhet de visade under intervjuerna.  
 
Det jag också kan konstatera i denna studie och som skiljer sig delvis från tidigare forskning 
är att sex av åtta ledare var mycket bestämda på att inre motivation och drivkraft måste 
spelarna själva ta ansvar för på elitnivå. Har spelaren inte en inre motivation har ledarna svårt 
att utveckla dessa spelare. Några ledare uttryckte att då var de chanslösa hur skickliga de än är 
i sitt ledarskap att utveckla spelaren. Dessutom för den omotiverade spelaren in negativ energi 
i laget. 
 
Det intressanta är att samtliga ledare har distans till sina spelare och som de berättade under 
intervjuerna är det en förutsättning för att klara av ledarskapet på elitnivå. Främst så de kan 
genomföra en rättvist och noggrann bedömning av varje spelare individuellt. Tidigare 
forskning visar att åsikterna går isär bland ledare inom elitidrott. En del vill ha nära relationer, 
andra distans.  
 
Några gemensamma aspekter som ledarna har är att de har mål och delmål med sina 
verksamheter. Trots sina framgångar är viljan stor bland alla ledare att kontinuerligt utveckla 
sitt ledarskap genom att läsa litteratur, gå kurser och diskutera med andra ledare. Ingen av 
ledarna har någon direkt förebild i sin ledarfilosofi och de har heller inga problem med spelare 
från andra länder. Dock beskrev hälften av ledarna att språket kunde vara ett problem när 
spelaren inte behärskade engelska, då tempot på träningarna sänktes för att själva lärprocessen 
tog längre tid. Inför träning anser ledarna att noggrann planering, stimulerande och varierande 
träning är viktigt. Under match är det viktigaste att analysera och värdera själva spelet, fatta 
beslut om eventuella åtgärder. 
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Alla ledare anser att den svåraste uppgiften är att ta ut laget till match. Intressant är då att 
samtidigt konstatera att endast två ledare har tillgång till mentorskap genom föreningens 
försorg. Samtidigt tar två ledare tydligt avstånd till mentorskap. De påtalar att de definitivt 
inte tror på en mentor som sporadiskt kommer in i laget och har synpunkter. Vad som 
dessutom kan sägas utifrån denna studie är att fyra ledare framför ömsesidig respekt mellan 
ledare och spelare som ett av det viktigaste i deras ledarskap. Andra egenskaper som de flesta 
ledarna lyfter fram som framgångsfaktorer i ledarskapet är tydlig, rak, ärlig kommunikation, 
kunskap i ämnet fotboll, engagemang och inte minst glädje i det dagliga arbetet. 
Den ledarfilosofi som tre ledare anser att de bedriver är demokratiskt och den fjärde ledaren 
en demokratisk-auktoritär ledarfilosofi. Fyra ledare beskrev sin ledarfilosofi utifrån sin egen 
livsvärld utan att ange det med något specifikt namn eller definition. De anser att själva 
ledarskapet uppstår när ledaren och spelaren möts i en situation och där olika varianter av 
ledarskap sker beroende på situation och person. 



  

 48   
 

Summering av framgångsrikt ledarskap på elitnivå internationellt och nationellt 
Utifrån de intervjuer jag genomför har jag sammanställt följande egenskaper som en 
framgångsrik ledare på elitnivå bör inneha för att lyckas i sitt ledarskap på elitnivå.  
 

• Stor självinsikt och är alltid sig själv 
• Kräver aldrig av andra det hon/han inte kan kräva av sig själv 
• Kräver alltid av andra det hon/han kräver av sig själv 
• Ser alltid till att hon/han omges med en stab som ersätter dennes svagheter för att 

arbetslaget ska bli så komplett som möjligt, ser alltid till att hon/han omges med de 
bästa 

• Hanterar spelare och sin omgivning med stor noggrannhet och ödmjukhet  
• Kräver ömsesidig stor respekt av sin omgivning, spelare och medarbetare 
• Älskar när hon/han blir ifrågasatt och kritiskt granskad och får förslag på annan 

lösning 
• Ärlig, rak och tydlig i sin kommunikation 
• Älskar att jobba i motvind 
• Tydlig distans till spelarna för att kontinuerligt kunna göra en rättvis och korrekt 

bedömning av varje spelare. 
• Tar inget ansvar för spelare som saknar inre motivation då hon/han är chanslös i sitt 

ledarskap att utveckla den spelaren 
• Gedigen kunskap i ämnet fotboll 
• Noggrann planering med lång framförhållning  
• Väl genomtänkta beslut 
• Alltid 100 procent fokuserad på sina arbetsuppgifter 
• Ambitiös, seriös och lugn som person 
• Delmål och mål som de arbetar fram tillsammans med spelare och styrelse 

 
Ovanstående i jämförelse med vad Söderberg (1999), Johansson (2001) och Sandlin (1995) 
lyfter fram för att lyckas som ledare inom elitidrott: 
 

• Självinsikt 
• Kunskap  
• Erfarenhet  
• Engagemang och glädje 
• Kommunikation  
• Konsten att lyssna 
• Lyhördhet 
• Delaktighet 
• Empati  
• Respekt för varandras olika kvaliteter 
• Respekt och medkänsla för varje individ i laget 
• Stabil situation utanför idrotten både för spelaren och ledaren 
• Gemensamma delmål och mål 
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8. Slutdiskussion  
I denna studie är definitionen på framgångsrik ledare den person som är utvald till 
huvudtränare/ledare på elitnivå i svensk fotboll. De yttre förutsättningarnas betydelse för att 
ledaren ska nå framgång i sitt ledarskap går inte att förbise. Min uppfattning utan att jag har 
vetenskapliga belägg för detta är att det inte är det faktiska ledarskapet som ledaren på elitnivå 
utövar dagligen som bedöms, utan det är i princip resultatet i tabellen som likställs med 
ledarskapet. Denna bedömning görs av supportrar, massmedia, sponsorer och den egna 
styrelsen. Att det inte är det faktiska ledarskapet som bedöms bygger jag på att under 
säsongen 2006 avskedades i Allsvenskan fem huvudtränare av fjorton och ytterligare en 
ledare fick inget förlängt kontrakt. Den troligaste orsaken till detta var att styrelserna inte var 
nöjda med lagens placering i serietabellen och därför avskedades ledarna. Naturligtvis är det 
både enklare och ekonomiskt fördelaktigt att avskeda en ledare än flertalet av spelarna. 
Nilsson (1999, s 203) anser att elitidrotten på helt annat sätt än många övriga delar av 
samhället inser ledarens betydelse för att höja prestationsmiljön hos en grupp. Jag är benägen 
att instämma, hur ofta avskedas ledare/chefer inom statliga företag och myndigheter där 
förväntade resultat inte uppnås. Personal avskedas och ledningen får oftast sitta kvar. Här 
anser jag att vi måste få bättre ledare för våra statliga myndigheter och företag. Däremot 
håller jag med Lindvall m.fl. (2002, s. 62) att tidpunkten för ledarbyte inom elitfotboll bör inte 
ske mitt under pågående seriespel. Jag är ganska övertygad om att kortsiktigt höjer ledarbytet 
spelarnas prestationsnivåer på fotbollsplanen. Dock efter ett par veckor skapar det i stället oro 
bland spelarna. Invanda rutiner och spelsystem ändras, spelarna blir osäkra både på sina egna 
och gruppens prestationer. Detta försämrar lagets prestation ytterligare tror jag. Sandlin 
(1995, s. 13) hävdade att ledaren är en av de viktigaste krafterna bakom ett framgångsrikt lag. 
Efter att jag intervjuat åtta ledare inom elitfotboll i Sverige förstår jag vad Sandlin bygger sin 
åsikt på nämligen att locka fram varje individs inre förmåga och att det måste finnas 
ömsesidig respekt mellan ledare och spelare. Jag anser att det viktigaste i ledarrollen är att 
vara rak, tydlig och ärlig i sitt ledarskap både mot sin ledarstab och inte minst till spelarna. 
Det är lätt att säga det under en intervju men hur är det i den dagliga verksamheten? Agerar 
ledarna som de säger? Det skulle vara mycket intressant att följa några av de ledare jag 
intervjuat i deras dagliga arbete för att studera deras agerande under än längre tid. 
Mina förhoppningar med studien är att den skall bidra med uppslag till hur unga ledare kan 
arbeta för att nå framgång som idrottsledare på elitnivå. 
 
8.1. Förslag på framtida forskning 
Under tiden uppsatsen skrivits har det uppkommit många olika intressanta frågeställningar, 
för intresserade forskare inom elitidrott och ledarskap. Området ledarskap är oerhört brett och 
mycket forskning är gjord sedan mitten av 80-talet. Däremot inte så mycket om ledarskap för 
elittränare inom fotboll nationellt och internationellt, många delar behöver studeras djupare. 
För framtida forskning vill jag här bidra med några förslag: 
 

• Vad skiljer sig mellan framgångsrikt ledarskap inom elitfotboll nationellt och 
internationellt?  

• Att genomföra en jämförande studie om elittränares självinsikt nationellt och 
internationellt. 

• Vad anser elitspelare att en tränare/ledare behöver för egenskaper för att nå framgång 
som ledare på elitnivå.  

• Att genomför en jämförande studie av enskilt ledarskap och delat ledarskap på 
toppnivå i svensk fotboll. 



  

 50   
 

9. Referenser 
 
Allwood, Carl, Martin. (2004). Perspektiv på kvalitativ metod. Lund: Studentlitteratur 
 
Annerstedt, Claes. (2006). Framgångsrikt ledarskap inom elitidrott. IPD-rapport, 
Idrottsvetenskap Nr 2006:03. Nr 3. Göteborg: Göteborgs universitet. 
 
Bengtsson, Jan. (2005). Med livsvärlden som grund. Lund: Studentlitteratur. 
 
Berg, Morten Emil. (2004). Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Billing, Peter., Franzén, Mats., & Peterson, Tomas. (1999). Vem vinner i längden?: Lund: 
Arkiv förlag. 
 
Birkinshaw, Julian. & Crainer, Stuart. (2002) Leadership the Sven-Göran Eriksson way How 
to turn Your Team into Winners. Capstone Publishing Limited (a Wiley company) 8 Newtec 
Place, Magdalen Road Oxford OX4 1 IRE Unitted Kindom. 
 
Blom, K. Arne. & Lindroth, Jan. (1995). Idrottens Historia. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 
Tryck: Skogs Grafiska AB. 
 
Bonniers ordbok (1986). 
 
Bolman, L G. & Deal, T E. (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Dahlberg, Karin. (1997). Kvalitativa metoder för vårdvetare. Lund: Studentlitteratur. 
 
Denscombe, Martyn. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Drugge, Christina. (2003). Omsorgsinriktat lärande. En studie om lärande i hemtjänsten. 
Luleå: Tryckt vid universitetstryckeriet i Luleå. 
 
Fromm, Erich. (1987). Kärlekens konst. Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. Sandby 
Grafiska, Lund 1987. (ISB 91-27-01553-X) 
 
Fahlström, Per Göran. (2001). En studie om rekrytering, arbete och ledarstil. Umeå: 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 
 
Hertting, Krister. (2007). Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet Om 
ledarskap och lärprocesser i barnfotbollen. Luleå Tekniska Universitet Instutitionen för 
pedagogik och lärande. 
 
Høigaard, Rune., & Jørgensen, Arild. (2002). Coaching samtal inom idrotten. Farsta: SISU, 
Elanders Skogs Grafiska AB. 
 



  

 51   
 

Isberg, Leif. (1991). Framgångsrik eller misslyckad? En studie av en elittränares situation. 
Pedagogiska Institutionen Uppsala Universitet. Pedagogisk forskning i Uppsala 97. 
 
Isberg, Leif. (1992). Varför slutade det så illa? En analys av elittränares arbetsvillkor. 
Pedagogiska Institutionen Uppsala Universitet. Pedagogisk forskning i Uppsala 105. 
 
Isberg, Leif. (1997). Väsentligheter eller Flosker. Coachingens betydelse i lagspel. Forskning-
Institutionen för Idrott och Hälsa, Örebro Högskola. Rapport 1997:1. 
 
Isberg, Leif. (2001). Supercoach på internationell toppnivå i fotboll. En kunskapsanalys. 
Forskning-Institutionen för Idrott och Hälsa, Örebro universitet. Rapport 2001:1. 
 
Isberg, Leif. (2004). Supercoach i National Hockey League Institutionen för Idrott och Hälsa, 
Örebro universitet. Rapport 2004:1 
 
Johansson, B & Simson, T. (2001). Medaljer och Gurkburkar. Halmstad: Sportförlaget i 
Europa AB.  
 
Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Larsson, Gerry & Kallenberg, Kjell. (2003). Direkt ledarskap. Författarna, Försvarshögskolan 
och Försvarsmakten. Boken är publicerad i samarbete med Syllabus AB. Fälth & Hässler, 
Värnamo 2003. 
 
Lindroth, Jan. (1988). Från “sportfåneri” till massidrott. Den svenska idrottsrörelsens 
utveckling 1869-1939. HLS Förlag Stockholm 1988. 
 
Lindwall, Magnus., Johnson, Urban. & Åström, Olle. (2002). Världens bästa lag – om 
gruppdynamik inom idrotten. Farsta: SISU, Elanders Skogs Grafiska AB. 
 
Maltén, Arne. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Stockholm: Studentlitteratur. 
 
Nevander Friström, L. (2006). Kränkta människor samarbetar inte. Stockholm: Bokförlaget 
Natur och Kultur. 
 
Nilsson, Björn., & Waldemarsson, Anna-Karin. (1994). Kommunikation samspel mellan 
människor. Lund: Studentlitteratur.  
 
Nilsson, Mårten. (1999). Coach Om konsten att bygga ett vinnande lag. Stockholm: Svenska 
förlaget liv& ledarskap. 
 
Nyberg, Rainer. (2000). Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och 
Internet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Prismas engelska ordbok (1996).  
 
Regeringen beslutar proposition 1998/99:107. En idrottspolitik för 2000-talet –folhälsa, 
folkrörelse och underhållning. Kulturdepartementet. 
 



  

 52   
 

Ryberg, Lars. (2005). Att vara tränare OM EMPATI & VARDAGSETIK. Stockholm: SISU 
Idrottsböcker. Tryck: Elanders Berlings AB, Malmö. 
 
Sandlin, Tommy. (1995). Bjud på dig själv. Farsta: SISU Riksidrottsförbundet. Tryck: 
Skåneoffset AB, Malmö. 
 
Senge, P.M. (1990). Den femte disciplinen. Den lärande organisationens konst. Falun: Scand 
Book. 
 
Stelter, Reinhard. (2003). Coaching Lärande och utveckling. Malmö: Liber AB. 
 
Söderberg, Tommy., & Plate, Johan. (1999). Topp & Bredd. Farsta: Svenska 
fotbollsförbundet, Elanders Skogs Grafiska AB. 
 
Their, Siv. (2000). Att leda lärande och förändring. Helsingfors: PRO FUTURA Ab Oy 
(utgivare) Oy Nord Print Ab. 
 
Their, Siv. (2001). Det pedagogiska ledarskapet. Mariehamn: Mermerus Ab Oy. 
 
Thomsson, Heléne. (2002). Reflexiva intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
 
Willi, Railo. (1992). Bäst när det gäller. Farsta: SISU, Skogs Grafiska AB. 
 
Ödman, Per-Johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik. 
Norstedts Akademiska Förlag. Tryckt hos WS Bookwell, Finland. 
 
9.1 Vetenskapliga artiklar 
Charbonneau, D. Barling, J. & Kelloway, E.K. (2001). Transformational Leadership and 
Sports Performance: The Mediating Role of Intrinsic Motivation.  
 
Isberg, Mattias. & Lindblad, Johan. (2007) Ledarskap och motivation: En studie av 
elittränares strategier. Idrottsforum.org (ISSN 1652-7224). 
 
Jones, R.L., Armour, K.M. & Potrac, P. (2003). Constructing Expert Knowledge: A Case 
Study of a Top-level Professional Sccer Coach. Sport, Education & Society; Oct 2003, Vol 8 
Issue 2, p213, 17p. 
 
9.2 Övriga artiklar och analyser 
Analys av allsvenska och superetta klubbarnas ekonomi. (2006). Kjell Sahlström, 
Ekonomichef vid Svenska Fotbollförbundet., (www.svenskfotboll.se) gå via hemsidan in på 
dokumentbank. 
 
Expressen, sportbilagan, 14 augusti 2007 
 
 

http://www.svenskfotboll.se


  

 53   
 

9.3 Elektroniska källor 
Elitdomareklubben, www.elitdomareklubbenifotboll.com 
Europeiska Fotbollsunionen, www.uefa.com 
Fotbollshistoria- Wikipedia, den fria encyklopedin. (www.sv.wikipedia.org/wiki/Fotboll)  
Idrottsforum.org, www.idrottsforum.org 
Internationella Fotbollförbundet, www.fifa.com 
Svenska Fotbollförbundet, www.svenskfotboll.se 
Svensk fotbolls seriesystem- Wikipedia, den fria encyklopedin, 
www.sv.wikipedia.org/wiki/Svenskfotbolls-seriesystem 

http://www.elitdomareklubbenifotboll.com
http://www.uefa.com
http://www.sv.wikipedia.org/wiki/Fotboll
http://www.idrottsforum.org
http://www.fifa.com
http://www.svenskfotboll.se
http://www.sv.wikipedia.org/wiki/Svenskfotbolls-seriesystem


  

 1   
 

 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
 
Intervju frågor 
 
Bakgrundsfrågor 
1. Kön (Ser jag fråga ej) 
2. Ålder?  
3. Vilken civil bakgrund har du som ledare/tränare (yrkesutbildning, akademisk utbildning, 

tränarutbildning)? 
4.  Är du heltidsanställd som ledare/tränare? Om nej hur många procent är du anställd? 
 
Erfarenhet som ledar/tränare 
5. Hur lång tränarerfarenhet har du på nuvarande nivå? 
6. Hur lång tränarerfarenhet har du på nivån direkt under nuvarande/alt högre nivå? 
7. Hur länge har du tränat nuvarande lag? 
 
Ledarskap 
8 Vad var det som fick dig att välja tränaryrket? 
9 Vad innebär begreppet ledarskap för dig? (hur du ser på en bra ledare) 
10 Vilken är din ledarstil? Finns det några speciella ”gyllene regler” som du försöker 

eftersträva? (ledarfilosofi/ledarstil ex tar alla beslut själv, hård och rättvis, ger spelarna 
medinflytande, distans till spelarna, ha disciplin, vara en i gänget) 

11 Vilka är dina starka respektive svaga sidor som ledare 
12 Hur balanserar du dessa starka respektive svaga egenskaper? 
13 Har du någon person som förebild i ditt ledarskap och vad är det hos denne ledare som gör 

att han/hon blev din förebild?  
14 Hur utvecklar du dig själv som ledare? 
15 Har du någon mentor? 
 
 
Ledar/tränarrollen 
16 Hur arbetar du med spelarnas individuella utveckling? 
17 Har du utvecklingssamtal med varje spelare? 
18 Hur resonerar du kring lagbygget? kvaliteter som person/fotbollsspelare. (hjärta som 

person-social kompetens eller enbart duktig fotbollsspelare) 
19 Hur ser du på spelarnas klubbkänsla, egna produkter jämfört med köpta? 
20 Vem sätter/satte upp mål och delmål för säsongen och hur arbetar du med dessa mål 
21 Hur följer du upp dessa mål? 
22 Vad är viktigt i själva träningssituationen? 
23 Kan du resonera lite grann om din uppgift under match. Hur coachar du laget under själva 

matchsituationen? 
24 Hur hanterar du en situation där en av dina ordinarie spelare har underpresterat och du 

plötsligt måste bänka honom? 
25 Hur hanterar du om en av dina spelare gör en rejäl tavla i avgörande matchsituation? 
26 Hur hanterar du förluster respektive vinster med dina spelare? 
27 Hur hanterar du konflikter mellan spelare och mellan dig och spelare?  
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Sociala aspekter i ledar/tränar rollen 
28 Upplever du att du har en öppen kommunikation med dina spelare? (ex kommer dina 

spelare och berättar privata saker/problem är du rak och ärlig mot spelarna etc) Kan du 
vidarutveckla det? 

29 Hur skapar du förutsättningar för en öppen kommunikationen? (om han inte redan svarat 
på detta) 

30 Hur agerar du när du ser en av dina spelare omotiverad? 
31 Vilken erfarenhet har du som ledare/tränare att bemöta spelare från andra kulturer? 
32 Hur väl känner du som ledare/tränare dina spelares vardag utanför idrotten?  
33 Hur bygger du upp bra relationer med dina spelare? (OBS om jag inte redan fått svar på 

detta under själva intervjun) 
 
Organisation 
34 Vilka olika kompetenser har du tillgång till som har betydelse för laget förutom dina 

egna? 
35 Finns det styrdokument/arbetsbeskrivning för dig som ledare/tränare?  
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Bilaga 2 Informationsbrev 
 
Informationsbrev 
 
Hej 
Mitt namn är Carina Holmström och jag är vårdlärare inom akutsjukvård. Vid sidan av mitt 
arbete går jag en treårig utbildning i pedagogiskt ledarskap vid Luleå Tekniska Universitet. I 
denna utbildning ingår i slutfasen att skriva en vetenskaplig D-uppsats. 
 
Jag är intresserad av ledarskap och idrott framför allt fotboll. Därför har jag valt att skriva min 
uppsats om ledarskap inom fotbollen. Syftet med min uppsats är att undersöka vad som 
karaktäriserar en framgångsrik ledare inom fotbollen. 
 
Arbetsnamnet på min uppsats är ”Ledarens betydelse för att bidra till ett framgångsrikt lag”. 
 
Jag ringer/skriver till dig med den anledningen att du är en fotbollsledare med stor erfarenhet 
av att vara ledare för fotbollslag . Jag hoppas på att du har möjlighet att bidra med dina 
erfarenheter och kunskaper så att jag kan göra ett bra och intressant vetenskapligt arbete. Det 
jag efterfrågar är att få genomföra en intervju med dig om vad som karaktäriserar en 
framgångsrik ledare. Intervjun tar mellan 30 till 60 minuter och jag kommer att intervjua 
fotbollsledare i olika delar av Sverige. Intervjun tänkte jag genomföra i anslutning till din 
idrotts/arbetsplats. Jag önskar genomföra intervjun under vecka 7 eller 8 då jag i min tjänst 
reser runt i Sverige för praktikbesök på sjukhus. 
 
Mina förhoppningar med forskningsarbetet är att det skall bidra med uppslag till hur unga 
ledare kan arbeta för att nå framgång som ledare.  
 
Jag utlovar fullständig anonymitet och materialet kommer att behandlas strikt konfidentiellt. 
 
Bästa hälsningar 
Carina Holmström 
Klavervägen 2 
96146 Boden 
Hem tele: 0921-65386 
Arbetet: 0921-349358 
Mobil: 070-2665386 
E-mail: carina.holmstrom@mil.se 
 
Min handledare: 
Inger Karlefors 
Doktor/Lektor 
Vid Luleå Tekniska Universitet 
inger.karlefors@ltu.se 
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