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Förord 

Denna utmaning som varade cirka tre månader genomfördes i syfte att främst 

göra detta arbete möjligt. Därutöver var den en spännande resa under vilken jag 

fick möjligheten att återförenas med några av mina fotbollsvänner, men också att 

träffa nya människor som visade vara ganska öppna och positiva i sina 

handlingar för att stödja mig i olika sammanhang. Jag är själv uppväxt i 

Rumänien, och återvänder därför gärna med jämna mellanrum för att komma i 

kontakt med mina rötter.   

Det var också intressant och lärorikt att vara med på tränarutbildning UEFA 

Avancerad i huvudstaden Bukarest, där kunde jag ha flera givande samtal även 

med internationella fotbollsexperter. Eftersom jag är intresserad av ledarskap 

inom elitfotbollen, hade jag som sekundärt mål uppdraget att ta 

tränarutbildningens puls och se vilka är de åtgärder som bör vidtas för att man 

ska kunna följa dessa kurser.  Dessutom var detta arbete en ny upplevelse samt 

en ganska personlig utmaning, något som gav mig nöje och glädje för att kunna 

fortsätta med min utveckling inom idrottsvetenskap på mer avancerade nivåer.   

 

Som avslutning vill jag visa tacksamhet för både min partner Julia och min son 

Paul- Roberto, vilka visade sig villiga och villkorslöst stödde mig under resans 

gång. Dessutom är jag tacksam för att de tio coacherna som intervjuades i den 

här studien delade med sig av sina upplevelser, samt för att mina kontakter i 

Rumänien på ett eller annat sätt underlättade min tillgång till elitfotbollen. Sist 

men inte minst riktas ett hjärtligt tack till min handledare Christian som genom 

sin kloka coachning också möjliggjorde för mig att genomföra detta arbete. 
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Sammanfattning  

Uppsatsen är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med tio rumänska 

coacher inom internationell elitfotboll. Syftet med arbetet är att beskriva vad det 

kan vara som mest karaktäriserar en tränarutbildning på näst högsta elitnivå 

inom europeiska fotbollen. Huvudfokus i undersökning ligger på elitcoachernas 

olika erfarenheter, och som en naturlig konsekvens valde jag för analys av 

resultaten begrepp och teori som matchade respondenternas berättelser. 

Analysen av tränarutbildningsprocessen försökte bland annat ge svar på frågor 

om hur fotbollskurser bör utvecklas och blir därför mer attraktiva för en större 

grupp av coacher, utbildningens betydelse för uppdraget som tränare, samt hur 

sambandet mellan välutbildad tränare och framgång ser ut. 

 

Upplevelserna sedda ur de tio fotbollsexperternas perspektiv samlades i en 

sammanfattning av resultatet, vilket tydligt visar behovet av kvalitativt 

förbättrade tränarutbildningar som bör återfå balansen mellan teori och praktik. 

Resultaten tyder också på att det finns en stark relation mellan konstant 

utbildning och brett kontaktnät i förhållande med elitcoachens framgång, något 

som även stämmer med tidigare forskning. Dessutom framgår av resultatet att 

eliterfarenhet hos coacher och dess observationer av andras skickliga tränares 

arbetsmetoder kan ge en viss yrkeskompetens, men den bör uppdateras 

kontinuerligt med ny kunskap för att vara effektiva inlärningskällor, något som 

ligger i samma linje med andra relevanta studier i området. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Nyckelord:  Coaching, fotboll, framgång, tränarutbildning, UEFA Advance.  



 3 

Abstract                   

This thesis is a qualitative study based on interviews with ten Romanian coaches 

from the international elite football. The purpose of the work is to describe what 

may be the most characteristic for a coach education at the second highest elite 

level in European football. The main focus of the survey is on the elitcoach's 

different experiences, and as a natural consequence I chose to analyze the results 

with the support of concepts and theory that with respondents' stories. The 

analysis of the coach educational process, among other things, tried to answer 

questions about how football courses should be developed and therefore become 

more attractive to a larger group of coaches, the importance of education for the 

assignment as a coach, and how the relationship between well- trained coaches 

and success looks like.      

The experiences seen from the ten football experts' perspectives were gathered in 

a summary of the results, which clearly shows the need for qualitatively improved 

coach education programs that should regain the balance between theory and 

practice. The results also indicate that there is a strong relationship between 

constant education and extensive contact networks in relation to elite coaches 

success, which is also consistent with previous research. Moreover, it is apparent 

from the result that the elite experience of coaches and its observations of others 

skilled coaches working methods can provide some professional competence, but 

it should be continuously updated with new knowledge to be effective learning 

sources, which is in the same line with other relevant studies in the area. 

  

  

 

 

Keywords: Coaching, football, success, trainer education, UEFA Advance. 
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1.  Inledning              

Fotboll är idag en av de mest populära idrotterna i världen. På grund av sin 

popularitet har fotbollen blivit ett socioekonomiskt fenomen som kräver 

kontinuerlig anpassning till de nya förändringarna i det moderna samhället. 

Detta gäller för alla individer samt institutioner som direkt eller indirekt är 

involverade i denna idrott. I detta sammanhang, för att positivt kunna påverka 

fenomenet bör flera faktorer utvecklas, bland annat en tillräcklig och modern 

infrastruktur, bra samt stabila ekonomiska resurser, och en rättvis 

konkurrensmiljö. Dessutom, eftersom fotbollen är under en konstant 

utvecklingsprocess, finns det naturligtvis ett ganska stort behov av kvalificerade 

mänskliga resurser i form av coach, ledare och tränare, samt teknisk och 

administrativ personal. Därmed, för att kunna skapa fotbollsspelare som ska 

prestera på olika nivåer så länge som möjligt, behöver och förtjänar fotbollen 

erfaren samt utbildad personal som kan coacha individer till ett livslångt 

fotbollsintresse (Bengtsson m. fl., 2015; SvFF, 2018).  

 

På grund av en aggressiv marknadsföring av fotboll har coachingyrket blivit en 

komplex och viktig fråga i dagens elitfotboll. Därför är nödvändigt att djupare 

undersöka yrkesutbildning hos tränare. Ledarskapsutbildning kan skapa 

förutsättningar för effektiva diskussioner mellan ledare från olika kulturer och 

miljöer. Dessa möten kan vara viktiga både för att nå ett större kontaktnätverk 

och för att utveckla ledarnas pedagogiska förmågor. Detta kan leda till att skydda 

fotbollsspelare mot exponering för tränare utan lämplig utbildning, vilket i sin 

tur gör att man kan undvika negativ inverkan på aktivas fysiska, psykologiska 

eller tekniska utveckling.  

 

I det här sammanhanget blir det intressant att undersöka deltagarnas upplevelser 

av en UEFA Avancerad kurs för att bättre förstå hur personer som är direkt 

involverade i elitfotboll uppskattar betydelsen och syftet med tränarutbildningar 

på näst högsta nivå inom europeisk fotboll (UEFA, 2018). 
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1.1  Syfte 

Syftet med den här studien är att undersöka rumänska UEFA Avancerad 

deltagares upplevelser och erfarenheter av en tränarutbildning på näst högsta 

elitnivå inom europeiska fotbollen. Studien ska också ta reda på vilka 

uppfattningar kursdeltagarna har om tillgängligheten på tränarutbildningen. 

Därmed kan detta arbete förhoppningsvis visa om tränarutbildningsprocessen 

bör utvecklas och i så fall hur, för att öka tillgängligheten till kvalitativa 

fotbollskurser, något som ska leda till att dessa blir mer attraktiva för en större 

grupp av coacher, ledare och tränare.  

 

1.2  Frågeställningar            

 De huvudsakliga frågeställningarna är: 

 

1. Vilken syn på utbildningen har de utvalda deltagarna på UEFA A- kursen? 

2. Vilka möjligheter finns för tränare till att kunna vidareutbilda sig?  

3. Vilken betydelse har utbildningen för uppdraget som tränare?  

4. Vilka är de mest synliga framgångsfaktorerna för etablerade tränare? 

5. Hur ser sambandet ut mellan välutbildad tränare och framgång? 
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2.  Litteraturgenomgång            

2.1  Centrala begrepp   

2.1.1  UEFA 

Union of European Football Associations (Europeiska fotbollsförbundets union), 

som blev känt under förkortningen UEFA grundades i Basel, Schweiz under 1954, 

och är det styrande organet för europeisk fotboll. UEFA: s mål är bland annat att 

hantera alla frågor som rör europeisk fotboll, att främja fotbollen i en anda av 

enhet, solidaritet, fred, förståelse och rättvist lek, utan någon form av 

diskriminering på grund av etnisk, kön, politik, ras, religion, ålder eller av någon 

annan anledning (SvFF, 2018; UEFA, 2018).  

 

Enligt UEFA (UEFA, 2018) tar organisationen också aktiv del i att skydda 

värdena för europeisk fotboll, främja och skydda etiska normer och goda styrelser 

i europeisk fotboll, upprätthålla relationer med alla partnerna som är involverade 

i processen, samt stödja och skydda sina medlemsförbund för det övergripande 

välbefinnandet hos europeisk fotboll. 

 

I linje med sitt uppdrag som europeiska fotbollens styrande organ, jobbar UEFA 

konstant för att utveckla fotbollen i en mängd olika områden, i synnerhet med 

hjälp av sina nationella föreningar som är viktiga källor till kunniga 

människovärden och kunskap.  Utom att främja den ständiga förbättringen av 

det europeiska spelet, uppmuntrar UEFA och stödjer varje land till att uppfostra 

sina egna strukturer.  

 

Detta görs genom en ständig ömsesidig dialog, konferenser samt workshops, som 

samlar föreningar för diskussion och utbyte av idéer samt utbildningsprogram 

som är en väsentlig källa till lärande för nutid och framtid. I tekniska termer 

innebär dessa evenemang coach utbildning, och UEFA strävar tillsammans med 

medlemsförbund efter att utbilda de som är ansvariga för att coacha 

fotbollsspelare, särskilt ungdomar, och förbereda tränare/ ledare för vad som är 

ett utmanande yrke (SvFF, 2018; UEFA, 2018). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Basel
https://sv.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sport%C3%A5ret_1954
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Idag består UEFA av 55 nationella föreningsmedlemmar, och institutionen driver 

lands- och klubbtävlingar, däribland UEFA-EM, UEFA Champions League, 

UEFA Europa League och UEFA Super Cup. De olika avdelningarna på 

huvudkontoret i Nyon, dit UEFA flyttades 1995, kontrollerar också kostnader, 

regler och media rättigheter till dessa tävlingar.  

 

2.1.2  Tränarlicens 

Vid UEFA: s högkvarter finns en teknisk avdelning som tar ansvaret för 

utveckling och genomförande av fotbollstränareutbildningarna. I enlighet med 

avdelningens rekommendationer fastställde UEFA-konventionen (Europas 

fotbolls styrelse) under 1997 erkännande av kvalifikationer för fotbollstränare, 

och då infördes begreppet licensiering i coachingyrket, vilket ska vara valfritt på 

amatörnivå och obligatorisk på elitnivå.  

 

Principbeslutet om tränarlicensiering på olika nivåer är att skydda coaching 

yrket, förbättra coaching standarder samt att underlätta rörelsefriheten för 

kvalificerade tränare i hela Europa. Konventionen garanterar en enhetlig och 

minimal utbildningsnivå och UEFA godkänner licenser på olika nivåer, där UEFA 

Avancerad- nivå och UEFA Professionell- nivå står för den näst högsta respektive 

den högsta licensen. UEFA A och UEFA PRO licenser är obligatoriska för tränare 

som vill coacha ett lag i en av de två högsta serierna av ett europeiskt 

fotbollsmästerskap (Bengtsson m. fl., 2015; SvFF, 2018; UEFA, 2018).   

 

Alla licenser utfärdas separat av varje medlemsförbund, under 

grundförutsättning att de nödvändiga kurser som krävs för respektive licens 

uppfyller de minimikriterier och normer som fastställts av olika europeiska 

fotbollskommittéer. UEFA: s beslut att standardisera metodik och genomförande 

av utbildningar för fotbollstränare från hela Europa, reviderades 2008, och igen 

2015, och för närvarande har mer än 200 000 tränare UEFA- godkända 

fotbollscoachlicenser.  



 9 

 

Dessutom erbjuder UEFA genom olika coachingprogram ett kontinuerligt och 

kvalitativ stöd till varje UEFA: s medlemsförening, som är utformat för att möta 

olika nationella behov. Utöver detta bistånd uppmuntrar Europas fotbolls 

styrelse till utbyte av idéer och kunskaper, samt anordnar flera konferenser och 

utbildningsprogram för olika målgrupper med det övergripande syftet att 

förbättra samt utveckla europeisk coaching inom fotbollen (FRF, 2018; SvFF, 

2018; UEFA, 2018). 

 

2.2  Tidigare forskning 

2.2.1  Utbildning inom coaching 

Intresset för att studera tränareyrkesutbildningen ökar kontinuerligt och detta 

beror främst på en ökad professionalisering av coach- och tränare yrkena i nästan 

varje idrott, både på europeisk och internationell nivå. Phil (1997) visar att 

idrottsledare spelar en ganska viktig roll i barns och ungdomars aktiva 

deltagande under träningar och eventuella tävlingar, något som gör att ledarna 

har en viss pedagogisk auktoritet. Detta kan i sin tur leda till att de får direkt 

påverka riktningen för det som är bra och värt att diskuteras samt genomföras för 

utövarnas bästa.  

 

Annerstedt (2006) ser också en ökad trend i behovet av att ha utbildade tränare 

på olika nivåer och detta börjar redan när barnen är små. Annerstedt visar i sin 

studie att det är ganska stort skillnad på att jobba som elitcoach jämfört med att 

arbeta med breddidrott på barn- och ungdomsnivå. Han framhåller det faktum 

att elitidrotten är mer prestations- och resultatinriktad, vilket ställer högre krav 

på idrottsledarskapet hos tränare på elitnivå. Därför påpekar Annerstedt (2006) 

behöver samhället välutbildade tränare som ska kunna klara av de olika 

utmaningarna och ökade krav i dagens idrott. 
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Behovet av kunniga och utbildade ledare nämns också i Meckbachs (2016) 

doktorsavhandling. Författaren beskriver i sitt arbete, komplexiteten av 

tränaryrket på elitnivå. Studien bygger på intervjuer av tio tränare från de två 

högsta serier inom herrfotbollen i Sverige. Meckback (2016) skriver om vikten av 

en kontinuerlig utveckling hos fotbollstränarna och deras ledarskapsstil genom 

olika tränarutbildningar. Hon betonar också behovet av förbättrade 

coachingskurser, liksom ledares intresse för utvecklingen av effektivare 

inlärningsmetoder på praktiska sidan.  

 

Vidare visar författaren användbarheten av samarbetet mellan 

teammedlemmarna, när det gäller konkurrens och prestanda på hög nivå. 

Meckbach (2016) är en relevant referens för examensarbetet, då 

doktorsavhandlingen analyserar yrket som fotbollstränare på elitnivå från tre 

olika perspektiv, nämligen att bli, att vara och att utvecklas som 

elitfotbollstränare. Som en naturlig konsekvens till detta kommer den här 

undersökningen att ha en tydlig koppling till tidigare beprövad forskning inom 

elitfotbollen. 

 

Cushion, Armour & Jones (2003) genomförde en annan intressant studie som 

handlar om coaching och utbildning inom fotbollen. Författarna visar att 

coaching är en social process som är starkt relaterad till 

interaktionsmöjligheterna mellan tränare och spelare. De fortsätter genom att 

säga att det finns en mängd forskning som betonar att det är egen 

tränarerfarenhet och observation av andra tränare som förblir de främsta 

kunskapskällorna för en framgångsrik elitcoach. Trots detta misslyckas 

fortfarande tränarutbildningar och fortlöpande professionell utveckling för 

elitaktiva med att effektivt utnyttja dessa erfarenheter för att förbättra 

utvecklingsprocessen hos fotbollscoacher.  

 

Cushion m. fl. (2003) påpekar vidare att tränarutbildningar har en relativt låg 

effekt jämfört med de timmar som spenderas som aktiv spelare- och tränare där 

ute på fotbollsplan. Det kan därför hävdas att tränarutbildningar inte kan 
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konkurrera med tränares karriär som elitspelare och/ eller 

coachningserfarenheter. Författarna tycker att tränarutbildningar måste utforska 

ny kunskap och sätt att tänka samt vara mindre angelägen om att skydda gamla 

idéer. Det de föreslår är en modell av kritiskt tänkande som gör det möjligt för 

fotbollsproffstränare att utveckla sin egen expertverktygslåda, och inte följa blint 

generiska riktlinjer eller efterlikna övningen av gamla träningsmodeller. 

 

Stoszkowski & Collins (2016) visar också att elittränare förmodligen föredrar att 

förvärva coachingkunskaper från självstyrda lärande källor, särskilt när dessa 

informella lärandeaktiviteter tillåter social interaktion med andra skickliga 

coacher.  Det visar sig emellertid att formella coachutbildningskurser oftast är 

som en ständig källa till det senaste kunskapssökandet hos elitcoacher. Baserat 

på resultaten av deras studie föreslår författarna att fotbollscoaching behöver nya 

teoretiska inlärningsaktiviteter som alltid ska balanseras med praktiknära 

områden. Dessutom bör båda inlärningsmetoderna placeras i centrum när det 

gäller ny utformad tränarutbildning, som syftar till att säkerställa moderna 

stödstrukturer för att göra det möjligt för tränare att kunna anpassa sitt 

ledarskap till dagens elitfotboll. 

 

Enligt Piggott (2012) betraktas formella tränarutbildningar sällan som viktiga 

eller användbara händelser i en bredare inlärningsprocess hos elitcoacher. För 

närvarande är det inte tillräckligt med forskning för att definiera arten och 

omfattningen av detta problem, men författaren tycker att modernisering och 

professionell ackreditering av tränaryrket kan vara två avgörande faktorer i detta 

fall. Piggotts analys tyder på att när tränarutbildningar styrs av formella och 

traditionella inlärningsmetoder fann coacher dem värdelösa. Däremot anses 

öppna och diskursiva kurser, som är baserade på diverse inlärningsmetoder, vilka  

stöds av internet och som sker i mindre grupper, mer användbara bland 

elitcoacher. 
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2.2.2  Utbildning inom idrottspsykologi 

Här kommer jag att redogöra för tidigare forskning om utbildning inom 

idrottspsykologi. Idrottspsykologi är en vetenskap som bygger på kunskaper från 

många relaterade områden, inklusive biomekanik, fysiologi, humanbiologi, 

pedagogik och socialpsykologi (Burton & Raedeke, 2008; Weinberg & Gould, 

2015).  

 

Det handlar om att studera och förklara hur psykologiska faktorer, såsom tankar, 

känslor och beteenden påverkar prestanda hos individer, och hur deltagande i 

idrott kan påverka människokroppen både fysiskt och psykiskt. Utöver 

förklaringar för prestationsförbättring kan tillämpad idrottspsykologi omfatta 

arbete om karriärövergång, kommunikation, fostran, skador,  rehabilitering och 

teamwork. Således är det normalt och nödvändigt att relatera idrottspsykologi till 

tränarutbildningar (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009; Willmore, Costill & 

Kenney, 2008). 

  

Wylleman, Harwood, Elbe, Reints & de Caluwé (2009) genomförde en studie som 

ger en samling av information och forskning kring tillämpad 

idrottspsykologiutbildning och dess professionella kompetensutveckling, samt 

om idrottspsykologi tjänster som är tillgängliga i Europa.  Studiens resultat visar 

att området för tillämpad idrottspsykologi (Applied Sport Psychology, ASP) står 

fortfarande inför utmaningen att formulera en omfattande och enhetligt använd 

definition av ASP i hela Europa. Detta behövs för att få en bättre förståelse för 

karriärutvecklingen hos mentala proffscoacher, med särskild uppmärksamhet för 

kvinnliga ASP- coacher. 

 

Författarna betonar vidare vikten av fortsatt forskning inom området för att 

kunna få en bredare insikt om idrottspsykologi, analysera och tillhandahålla 

kvalitetshantering i de pedagogiska vägarna som förbereder sig mentalcoaching 

inför praktiken. Detta ska enligt studien leda till att optimera yrkesutvecklingen 

hos professionella tränare genom att säkerställa kvaliteten på 
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kompetensutveckling hos ASPs coacher och idrottspsykologi tjänster, vilket kan 

leda till en ökad popularitet av idrottspsykologins viktiga roll inom elitidrott. 

 

En annan relevant studie inom idrottspsykologiska utbildningar på elitnivå 

genomfördes av Fletcher & Wagstaff (2009), och den visar att det har gjorts ett 

antal försök i att identifiera egenskaperna hos framgångsrika elitcoacher. 

Studierna gjordes i flera idrotter och i en rad olika länder, däribland europeiska 

länder som Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, 

Storbritannien och Tyskland. Forskningsresultat tyder på att idrottspsykologer 

och mentalcoacher bör bättre förstå idrottsorganisationers inflytande på 

elitutövare i praktiken inom världsklassidrotten. 

 

Fletcher & Wagstaff (2009) diskuterar också i sin studie kring uppkomsten, 

tillämpningen och framtiden för idrottspsykologi, samt om behovet av att öka 

idrottspsykologiska kunskaper genom utbildning. Dessutom påpekar forskarna 

att det behövs flera samverkande faktorer för att kunna framkalla 

elitframgången. Bland annat ett konstant stöd till proffsidrottare, 

konkurrensmöjligheter som är inriktade på förberedelser för internationella 

evenemang, samt specifik elitfacilitetsutveckling och tillhandahållande av 

mentalcoaching, idrottsvetenskap inom pedagogik och idrottsmedicinstöd 

tjänster.  

 

Andra variabler som uppfattades att effektivt påverka prestanda hos eliter, utom 

de organisatoriska faktorer, är stark sammanhållning, positiva förhållanden 

mellan coach och aktiva, tränares förmåga att hantera kriser och snabbt anpassa 

sig till nya utmaningar, coachningsförväntningar och generellt socialt stöd från 

närstående.  

 

Men det är viktigt att inse dock att enbart dessa faktorer inte kommer att 

garantera internationell framgång. För att uppnå och bibehålla framgångsrika 

elitprestationer ska sådana initiativ ledas systematiskt och strategiskt, samt 

effektivt hanteras och verkställas, i enlighet med idrottarens bästa intresse på 
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lång sikt. Fletcher & Wagstaff (2009) påstår att framväxten av idrottspsykologi 

på elitnivå är beroende av en mängd faktorer, såsom nödvändigheten av ett 

systematiskt och strategiskt tillvägagångssätt för att en positiv 

elitidrottutveckling ska ske.  

 

Däremot avslöjar studien att den senaste forskningen lyfter i allt högre grad fram 

de konsekvenserna av idrottsföreningars problem som förekommer på grund av 

brist på beprövad kunskap samt högkvalitativ coaching inom idrottspsykologi, 

med direkt negativ påverkan på idrottarnas välbefinnande och prestanda. 

 

 

2.3  Sammanfattning av tidigare forkning 

Tidigare forskning visar på ganska stark kopplingar mellan tränares erfarenhet 

och kontinuerligt konstant utbildning när det gäller förbättrade prestationer hos 

elitcoacher, något som kan kopplas med vikten av att undersöka hur deltagare 

upplever UEFA- utbildningarna och dess betydelse för deras professionella 

utveckling.  

De flesta elitcoacher är intresserade av ledarskap, matchanalyser och senaste nytt 

inom coaching. Däremot påpekar flera studier att tränarutbildningarna bör 

utvecklas och försöka komma närmare vetenskap och praktik. 

  

Detta visas både av Meckbach (2016) och Cushion, Armour & Jones (2003) vilka 

anser att observationer, permanent utbyte av idéer, samt gruppsamarbete med 

rutinerade och skickliga elitcoacher med nationella samt internationella meriter, 

kan vara en effektivare inlärningsmetod hos oerfarna coacher än traditionella 

tränarutbildningar som baseras mest på teori, och vilka oftast ligger långt ifrån 

den senaste forskningen. 

 

Piggott (2012) och Stoszkowski & Collins (2016) ligger i samma linje och visar att 
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fotbollen behöver moderna tränarutbildningar, med nya inlärningsmetoder som 

ska vara mer anpassade till nyaste datateknik och vetenskap. Dessutom betonar 

författarna att de gamla tränarkurserna bör revideras både på teoretiska och 

praktiska delarna som ser ganska obalanserade ut. 

 

Eftersom fotbollen har blivit ett kommersiellt fenomen med en hög social 

påverkan i nästan hela världen, har det lett till att elitcoaching blivit ett komplext  

och kraftansträngande yrke. Därför riktar nuvarande ledarskap inom elitfotbollen 

uppmärksamheten främst mot rutinerade och välutbildade coacher som kan 

anpassa sig bäst till olika konjunkturer samt till flera kulturella sammanhang. 

Detta konstaterades också av Annerstedt (2006), Fletcher & Wagstaff (2009), 

och Wylleman m. fl. (2009), något som gör att man vill ha ytterligare forskning 

om coaching, vilket i sin tur ska bidra till att hitta nya praktiska lösningar för 

professionell utveckling hos så många fotbollstränare som möjligt. 

 

Vidare kan man tydligt se trenden att införa mer idrottspsykologi inom 

elitidrotten.  Detta kan leda till utvecklingen av mental coaching, ett relativt nytt 

yrke som visar sig vara nödvändigt i dagens elitidrott. Därför anser olika forskare 

att idrottspsykologin bör få mer utrymme på tränarutbildningar. Några av de 

senaste artiklarna i fältet konstaterar att idrottspsykologin i samverkan med 

andra aktörer är avgörande faktorer för utveckling och framgång hos idrottare 

samt dess coacher. Detta tillsammans med en välorganiserad struktur och en 

stabil ekonomi i organisationen, kan underlätta spelare- tränare förhållandet och 

deras strävan efter topprestationer (Fletcher & Wagstaff , 2009; Meckbach, 2016; 

Wylleman m. fl., 2009). 

 

2.4  Teoretiska utgångspunkter 

Det här arbetet har Aaron Antonovskys (2005) teori om hälsa och känsla av 

sammanhang (KASAM- begreppet) som teoretisk utgångspunkt, vilken ger stöd 

för analys och diskussion av arbetet (Hassmén & Hassmén, 2008; Winroth & 

Rydqvist, 2008). 
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För att kunna beskriva KASAM- teorin hänvisas till Antonovsky (2005) vilken 

påpekar att människor är varken friska eller sjuka, utan rör ständigt sig 

någonstans mellan de två polerna. Vad som håller individen närmare till 

hälsopolen är om den upplever en hög så kallade känsla av sammanhang 

(KASAM). Jag kommer att försöka koppla denna teori till förmågan att lyckas i en 

fotbollstränare karriär, även i närvaro av konstant externa och interna 

stressfaktorer hos vissa av deltagarna, det vill säga en rudimentär infrastruktur, 

brist på ekonomisk stabilitet i Rumänien, hög korruption och en viss osäkerhet i 

fotbollstränaryrket.  

    

Antonovky (2005) fokuserade i sin forskning på salutogena faktorer, med andra 

ord på de faktorer som säkerställer upprätthållandet av hälsa, trots stress och 

eventuella sjukdomsframkallande faktorer som förekommer i ett individs liv. 

Som ett resultat av hans forskning dök upp KASAM och GMR (generella 

motståndsresurser) begrepp.  

 

I det här sammanhanget innebär GMR de biologiska, materiella och psykosociala 

elementen. När de gäller KASAM- teorin, visar Antonovsky att individen bör 

förstå sitt eget liv och bli förstådd av andra. Därtill ska individen ha en känsla för 

att kunna hantera olika situationer som livet ger till sig, samt vara motiverad att 

fortsätta sin resa. 

 

KASAM består av tre huvudkomponenter som forskaren kallar: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. En hög känsla av begriplighet innebär att en 

individ förstår kontexten och har förmåga att bedöma och förklara olika 

händelser. Hanterbarhet begreppet handlar om att man kan möta och hantera 

dessa olika händelser utan att bli offer för omständigheter. En hög känsla av 

meningsfullhet hänvisar till delaktighet och en känsla hos individen av att kunna 

påverka situationer, samt att se en mening med det hela. Alla komponenterna är 

viktiga, de kompletterar varandra och tillsammans kan ge en stark 

motståndskraft mot stress hos individen (Winroth & Rydqvist, 2008).  
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Enligt Antonovsky (2005) bör individen konstant ägna sig åt aktiviteter och 

evenemang, samt ha en relativ kontroll på att saker och ting hålls i ordning 

genom intern och/ eller extern granskning. Individen ska uppfatta olika 

händelser som möjligheter eller livserfarenheter och inte som hot. Antonovsky 

betonar vidare att det som gör skillnaden under individens resa är valet man gör, 

det vill säga hur hen förstår att prioritera en viss handling i förhållande till dess 

betydelse vid den tidpunkten (Antonovsky, 2005; Winroth & Rydqvist, 2008). 

 

För det här arbetet kommer jag att ta stöd i KASAM teorin för att kunna 

analysera tränarnas svar vad gäller deras syn på UEFA A tränarutbildning. Det är 

också den teorin som jag ska använda för att försöka koppla tränarnas svar till de 

tre centrala komponenterna i KASAM- begreppen: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

3.  Metod           

3.1  Design 

Studien kommer att baseras på en kvalitativ forskningsmetod som ska leda till att 

frågeställningar besvaras genom två gruppintervjuer. Hassmén & Hassmén 

(2008) visar att en kvalitativ forskningsmetod passar bäst när man vill undersöka 

hur individer uppfattar världen, hur de förstår och tolkar deras eller andras 

handlingar samt upplevelser i olika sammanhang.   

 

I det här fallet studerade jag hur några kursdeltagare i Rumänien uppfattade 

tränarutbildningen UEFA Avancerad- nivå (UEFA A). Intervjuerna består av två 

gruppintervjuer med fem medlemmar vardera. Gruppmedlemmarna var både 

utövare och instruktörer på tränarutbildningen, det vill säga jag intervjuade 

aktiva tränare men också personer som parallellt med sitt coachyrke fick 

möjlighet att jobba även som kursinstruktörer. Kursen ägde rum i Bukarest och 

den organiserades av det rumänska fotbollsförbundet (FRF) genom den federala 

skolan för tränare (SFA) i Rumänien.  

 

Hela UEFA A tränarutbildningen omfattar ca 180 timmar och är uppdelad i fem 

kursmoduler om vardera fem dagar. Kursmodulerna skedde under en 

femmånadersperiod och däremellan fick deltagarna olika arbetsuppgifter som 

genomförs i klubbmiljö. Eftersom hela kursen skulle sluta i augusti- 2018 

genomfördes den här studien bara under en kursmodul som skedde under april- 

2018. Tränarutbildningen startade med 27 deltagare (som antogs efter fem olika 

teoretiska och praktiska inträdesprov) och 12 instruktörer. 

 

Gruppintervjuerna genomfördes under måltider och på fritiden, då stämningen  

var avslappnad och varje individ fick uttrycka sig fritt i en bekväm miljö.  För att 

kunna leda intervjuerna använde jag en intervjuguide med frågeområden (se 

bilaga 1). Min roll som moderator hade en mindre betydelse i detta skede av 
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datainsamlingen med så få interventioner under diskussioner som möjligt 

(Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Som nämnts ovan, skedde kursen hos FRF i Bukarest, och innan påbörjan av 

datainsamlingen har jag kontaktat några personer som är ansvariga för dem 

tekniska aspekterna av fotbollen i Rumänien. Efter att ha mottagit ett positiv svar 

från rumänska fotbollsförbundets tekniska direktör, åkte jag till Rumänien under 

april 2018 för att starta fältarbetet.  

 

Under tvåveckorsperioden hos FRF kom jag i kontakt med personerna som ska 

leda kursen, och de visade sig vara ganska tillgängliga för att underlätta min 

närvaro på utbildningen. Dessutom, tack vare till skolans rektor, fick jag tillgång 

till materialet, arbetsmetodiken och dokumenten som kommer att användas 

under kursens gång. Därtill fick jag också tillåtelse att diskutera och utbyta idéer 

med kursdeltagarna, något som kan leda till att man får en bredare inblick i 

synpunkterna på kursen. Men, som nämndes ovan ska denna analys begränsas 

till genomgången av en kursmodul av fem, den får mindre referera till 

rekryteringsprocessen av deltagarna, samt arbetet granskar inte hela 

tränarutbildningen. 

 

3.2  Urval 

Eftersom denna undersökning är en kvalitativ studie, valde jag ett selektivt urval 

av respondenter. Detta val gjordes för att försöka öka respondenternas variation 

genom att intervjua fotbollsexperter med flera bakgrund i olika åldrar, liksom 

kvinnor och män. 

 

Det relativa och selektiva valet av respondenter i gruppintervjuer matchar med 

Hassméns & Hassméns (2008) idéer om urvalsteknik som används inom 

kvalitativa metoder, nämligen “Deltagarna väljs inte innan forskningen börjar, 
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utan under tiden, eftersom de behövs utifrån sin relevans för att utveckla 

kategorier som framkommit och den teori som utvecklas”, (s. 110).   

 

Sex av manliga deltagarna i studien hade en egen karriär som både 

fotbollsspelare och tränare på elitnivå. Dessutom hade alla varit aktiva inom 

fotbollen i olika sammanhang både nationellt och internationellt under minst 

tjugo år. Två av intervjuerna som också riktade sig till män visade sig vara ännu 

mer rutinerade, då de hade utövat och coachat fotbollen på yttersta nivå med 

meriter i flera nationella fotbollslag i över fyrtio år.  

 

Bland de tio respondenterna fanns också två kvinnor som var aktiva i rumänsk 

fotboll på barn- och ungdomsnivå i tio år. De kvinnliga kursdeltagarna hade inte 

några speciella meriter som fotbollstränare och hade inte utövat fotboll eller 

annan idrott på elitnivå. Majoriteten av deltagarna i studien var endast aktiva 

inom fotbollen och de visade ett relativt lågt intresse för andra idrotter. Däremot 

fanns det en grupp av sju individer som avslöjade att de hade ett brinnande 

intresse för studier och hade stora ambitioner att lyckas inom coaching yrket. 

 

3.3  Genomförande 

Eftersom kursen skedde utomlands blev det ett annat kulturellt sammanhang än i 

Sverige, något som gör att intervjuerna följde normer och regler som matchar 

bättre med den rumänska kulturen. Här kunde vi prata om viktiga faktorer som 

var relaterade till tvärkulturella intervjuer, det vill säga kunskap och erfarenhet 

om en främmande kontext, som till exempel goda språkliga samt vissa sociala 

kompetenser hos intervjuare. Dessa kommunikationsfärdigheter kan underlätta 

interaktionen mellan intervjuare och intervjupersonerna, med positiv påverkan 

på hela datainsamlingsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Dessutom var en del av kursdeltagarna före detta idrottare och/ eller ledare med 

olika meriter på nationell och internationell nivå, något som ledde till att man 

kom i kontakt med individer som är fotbollsexperter.  
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Intervjuer med personer som har erfarenhet av elitidrott har också en särskild 

karaktär eftersom dessa individer oftast kan visa omfattande kunskap om 

fotbollsfenomenet. De är också vana vid intervjuer och har en viss förväntan på 

kvaliteten av samtalet. Som en konsekvens av detta bör man som intervjuare ha 

goda kunskaper om fotboll på elitnivå. Dessutom, för att kunna strukturera och 

utveckla diskussionerna i förhållande till experternas förväntningar, ska 

intervjuaren också behärska språket och ha olika sociokulturella kompetenser 

som behövs i det nya sammanhanget (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Datainsamlingen skedde i Bukarest under april 2018. Under en tvåveckorsperiod 

försökte jag samla så mycket information om tränarutbildningen UEFA A som 

möjligt. Tack vare mina kontakter med rumänska fotbollsförbundet fick jag 

möjligheten att intervjua de flesta kursdeltagarna som önskade göra det. 

Respondenterna för den här studien informerades om vem jag är och vad som var 

syftet med undersökningen, samt till vad, hur och när dessa inspelade intervjuer 

kommer att användas. De informerades också om att det är frivilligt att delta i 

samtalen, vilka frågor intervjun innehåller och att de inte behövde svara på alla 

frågor, samt att de kunde avstå eller avsluta intervjun när som helst.  

Bland annat frågade jag människor hur och varför de höll på med yrket som 

fotbollstränare respektive fotbollsinstruktör, och vad de tycker och tänker om 

den här utbildningen (intervjuer). Därpå var jag på olika sätt med och tittade på 

samt iakttog vad instruktörerna och utövarna gjorde, både på praktiska och 

teoretiska pass (observationer). Dessutom var det också lärorikt att delta i 

kursens första modul, samt att ha tillgång till information om hela 

utbildningsprocessen, som till exempel de dokument, texter och bilder samt 

filmer (granskning av metodik och dokumentanalys) som användes. Denna 

information samt mina egna observationer kan eventuellt användas för framtida 

analyser, men på grund av komplexiteten hos en analys med så många 

informationer och tidsbegränsning inte i den nuvarande uppsatsen. 
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3.4  Databearbetning 

Efter datainsamlingen började jag med att transkribera intervjuerna. Eftersom 

intervjuerna företogs på rumänska översattes de med stöd av både en svensk- 

rumänskt lexikon (2010) och Google translate till svenska. Sedan tolkades 

resultatet i form av en sammanfattning av berättelserna mellan respektive 

respondenter. I detta sammanhang var mitt fokus på att försöka att inte 

utelämna de mest relevanta diskussionerna för studien. Genom att upprepade 

gånger lyssna på materialet fick jag möjlighet att höra historier noggrant, samt på 

sätt och vis hitta detaljer som jag kanske inte märkte under själva intervjuerna.  

Min ambition var att skriva om vad respondenterna sade, men med kortare, 

tydligare och mer koncisa meningar. Jag valde därför att använda en tolkad 

sammanfattning av diskussionerna, som också kompletteras med de egna orden 

hos informanter vilka presenteras i citatform. Däremot var det ganska viktigt ur 

den reviderade textens perspektiv att den skulle komma så nära som möjligt till 

den ursprungliga texten, för att jag inte ville ta bort mig från respondenternas 

tankar, erfarenheter och berättelser. Av denna anledning var det normalt och 

användbart för den här analysen att använda citat. 

Intervjumaterialet behandlades med stöd av en analysmetod som kallas 

meningskoncentrering, vilket betyder att man komprimerar intervjuarens 

synpunkter till kortare formuleringar, men med försiktigheten till att återge 

diskussionerna i princip enligt respondenternas meningar. Först kategoriserade 

jag intervjumaterialet genom att skapa initiala koder och sökte efter olika teman 

med liknande koder. Sedan definierade samt namgav jag teman och därefter 

förbereddes återgranskade material för analys (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

I det här arbetet valde jag att fokusera på tränarnas synpunkter på UEFA- A 

kursen och dess inflytande på deras coachningskarriär inom elitfotbollen, något 

som påverkade min uppmärksamhet på vissa frågor och teman. När jag 

granskade intervjumaterialet kunde jag identifiera en serie historier som jag 
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återvände till under nästan alla efterföljande diskussioner. Jag tematiserade 

dessa liknande berättelser i fyra huvudteman utifrån både respondenternas svar 

och min uppfattning samt tolkningen av dessa, nämligen: 1. Tränarutbildnings 

modellen bör utvecklas, 2. Vidareutbildning är krävande, 3. Coachen 

anpassningsförmåga, samt 4. Koppling mellan utbildning och framgång (se 

resultatdelen).   

 

3.5  Reliabilitet och validitet 

När det gäller studiens reliabilitet och validitet ska fokus i intervjuer ligga på 

öppna frågor, och på det sättet försöker författaren erhålla så djup information  

från fotbollsexperter som behövs för att kunna få en så hög grad av reliabilitet 

och trovärdighet för undersökningen som möjligt. Enligt Hassmén & Hassmén 

(2008), om frågeställningarna är komplexa, behövs då en kvalitativ metod i form 

av halvstrukturerade intervjuer där frågorna på det sättet blir formulerade så att 

respondenterna uppmuntras att fortsätta med sina berättelser.  

Trots att dessa öppna frågor oftast kan leda till följdfrågor kommer detta inte  att 

minska studiens validitet, eftersom ämnet i diskussionerna kommer att vara 

densamma och detta ska inte avvika från syftet med arbetet. Med andra ord har 

den studien verkligen undersökt det jag vill och dessutom har jag kommit fram 

till ett intressant och tydligt resultat som visar sig vara kopplad till syftet och 

frågeställningar för undersökningen, något som ökar validiteten i arbetet (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 

För att öka studiens validitet används tio olika kursdeltagare som de flesta är 

fotbollsexperter, något som leder till flera intressanta berättelser och upplevelser 

om samma ämne. Detta kommer också att underlätta författarens uppdrag i att 

beskriva och sätta ihop olika händelser som sker i ett annorlunda samhälle, något 

som kan leda till att man undviker eventuella komplikationer utifrån skillnader i 
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språk, översättning, tolkning och sociokulturellt sammanhang mellan Rumänien 

och Sverige.  

I ett försök till att öka reliabiliteten och validiteten i arbetet spelades intervjuerna 

också in. Dessa transkriberades sedan ordagrant samt blev arkiverade för att 

eventuellt kunna användas vid andra tidpunkter även av andra forskare, något 

som enligt Kvale & Brinkmann (2014) gör att undersökningen blir mer trovärdig. 

Dessutom, i syfte att öka trovärdigheten i denna analys kommer jag hänvisa till 

tidigare forskning som är relaterade till utbildning och idrott på elitnivå, både 

internationellt och i Sverige. 

 

3.6  Etiskt förhållningssätt 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska alla forskningsarbetena följa vissa etiska 

regler. Dessa etiska reflektioner i forskningen bör syfta till att skydda både 

forskaren (forskaretik) och studiedeltagarna (forskningsetik). Det handlar 

faktiskt om att kunna hitta balansen mellan ett brinnande intresse för studien 

och ett visst skydd för den personliga integriteten hos alla individer som är 

involverade i forskningsprocessen. I kurslitteraturen finns det några tydliga 

etiska och/ eller moraliska regler som rekommenderas fullföljas under hela 

forskningsprocessen, och bland dessa kan nämnas frivillighet, hänsynsfullhet 

ordningsamhet, samtycke och ärlighet, samt öppenhet.  

 

Datamaterialen som insamlades av mig under resan i Rumänien, det vill säga de 

inspelade intervjuerna och skriftliga observationer ska användas bara till den här 

undersökningen som tillhör till ett examensarbete för Idrottsvetenskapligt 

programmet vid Karlstads universitet, VT 2018. 

 

Dessutom, den här kvalitativa studien bör hålla sekretessklausulen i intervjuerna, 

det vill säga att inspelningar, texter och observationer ska inte vara för 

allmänhets utnyttjande, utan källmaterialen ska vara konfidentiella (individernas 
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identitet i undersökningen avslöjas inte).  Här hör också forskarens skyldighet att 

arkivera datamaterialen under en rimlig tidsperiod. I detta fall rekommenderas 

ungefär ett år efter publicering av slutrapporten för examensuppsats (Hassmén & 

Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

I denna studie har jag följt Vetenskapsrådets (2017) rekommendationer om 

forskningsetiska grund principer som avser informationskravet, och 

konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet och samtyckeskravet.   
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4.  Resultat            

Resultaten för undersökningen kommer att skrivas fram i sex delar som ska 

presenteras separat under respektive rubrik. De första fem rubrikerna kommer 

att avslöja de huvudtemana som framkom under materialanalysen. Dessa olika 

resultat kommer att åtföljas av flera citat från alla tio respondenter som enligt 

mig ansågs vara mest relevanta för arbetets syfte. I sista rubriken har jag 

sammanfattat och analyserat resultaten, samt har försökt koppla den till KASAM- 

teorin och tidigare forskning. 

 

4.1  Tema 

Undersökningens resultat har analyserats och framträtt i fyra teman. Dessa 

utvecklade teman har kommit fram i min innehållsanalys av respondenternas 

svar och gruppdiskussioner. 

 

Tema: 

 

.   Tränarutbildningsmodellen bör utvecklas 

.   Vidareutbildning är krävande 

.   Coachen anpassningsförmåga   

.   Koppling mellan utbildning och framgång   

 

Dessa huvudteman är olika, och består av ett par sammanfattande diskussioner  

mellan flera respondenter som tar upp ett visst ämne. Men sett ur ett bredare 

perspektiv är de fyra huvudtemana relaterade till varandra, samtidigt som de 

visar hur respondenterna i frågan upplever tränarutbildning UEFA A. 
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4.1.1  Tränarutbildningsmodellen bör utvecklas  

Eftersom de flesta av respondenterna har en elitidrottskarriär bakom sig, har de 

höga förväntningar på UEFA- kursen. Ledarskapet har i fyra fall börjat redan i 

samband med den egna fotbollskarriären. En annan grupp av fyra individer hade 

redan i ungdomsåren tänkt sig att det kommer bli ganska naturligt att fortsätta 

som fotbollsledare, någonstans i framtiden efter att de avslutat sina aktiva 

fotbollskarriärer. Två av respondenterna, som har börjat som fotbollsledare på 

grund av sina barn och med tiden blivit lockade till det här spelet, ställer också 

stora krav på tränarutbildningen. 

 

I detta sammanhang har de flesta studiedeltagarna ganska kritiska åsikter om 

kvaliteten på kursen. En av respondenterna berättar att: 

 

R.1 “Jag trodde att den här kursen är bara för fotbollsproffs, men det verkar 

som om vi har amatörer bland oss också!” 

 

Andra har reagerat direkt på provokationen och svarat genom att säga att: 

 

R.8 ”Ja, jag tänkte precis så, och det råder inget tvivel om att du har rätt. I 

detta avseende är jag missnöjd med kursens kvalitet.” 

 

Informanternas utbildningsbakgrund varierar ganska mycket. Tre av 

respondenterna har gått genom rumänska så kallade stegutbildningar som krävs 

för att komma till avancerad nivå (C respektive B tränarutbildningar). Fyra av de 

har varit utbildade utomlands under sina karriärer som professionella spelare. 

Tre av kursdeltagarna har gått igenom hela vägen av tränarutbildningar och 

ytterligare specialiseringar som krävs för att kunna coacha på europeisk och 

internationell nivå. Dessutom har allra flesta respondenterna läst  en 

idrottsutbildning på universitetsnivå. 
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Den här relativt höga utbildningsbakgrunden hos respondenterna har lett till att 

några blivit missnöjda med den teoretiska undervisningen, medan andra säger 

att de kunde ha haft bättre förutsättningar vid kursens praktiska del. De flesta av 

coacherna i undersökningen erkänner instruktörernas omfattande 

fotbollserfarenhet, men de skulle vilja att ledarna var mer delaktiga i 

utbildningsprocessen.  

 

Informanterna påpekar att endast erfarenheter hos instruktörerna inte räcker för 

att klara av dagens växande krav när det gäller att prestera på högsta nivå. De 

tror också att kursledarna behöver uppdateras kontinuerligt för att kunna 

anpassa sig till nya europeiska inlärningsmetoder som alltmer fokuserar på 

pedagogik och enskilda individer. 

 

Dessutom tror majoriteten av informanterna att tränarkursen bör förlita sig mer 

på vetenskapen. En grupp av respondenter tycker därför att kursen på denna nivå 

bör förbättras och anpassas till den nyaste digitala tekniken, vilket skulle leda till 

en ökad tillgång till avancerade arbetsmetoder och tekniska anordningar som 

används i världsfotboll. De uttrycker detta på följande sätt: 

 

R.1 “Jag spelade fotboll i Västeuropa i många år och där såg jag människor 

som jobbar med teknisk utrustning av den senaste generationen. Och 

vetenskapen är utgångspunkten för de mesta beslut och åtgärder. Jag tycker att 

vi även här bör förändra visionen och introducera dessa moderna begrepp 

samt tekniker för träning.” 

 

R.2 ”Naturligtvis håller jag helt med dig, men förändringen beror inte bara på 

den federala skolan för tränare, utan fotbollsförbundets styrelse bör öka 

budgeten för dessa kurser.” 

 

R.3 ”Självklart, men för att sådana åtgärder ska lyckas, bör en unik nationell 

utbildningsplan för coaching inom fotbollen utvecklas. Och detta ska pågå 
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under en längre tid för att säkerställa stabilitet och kontinuitet i dessa 

tränarutbildningar.” 

 

På kursens praktiska del utfördes övningarna av barn mellan 10 och 12 år, vilka 

respondenter anser vara lämpliga för lägre utbildningsnivåer. De flesta av 

informanterna tycker att det skulle vara mer fördelaktigt för kursdeltagarna att 

istället kunna dra nytta av praktiska demonstrationer som leds av kunniga aktiva 

tränare från olika seniorlag från åtminstone näst högsta serien i Rumänien (som 

motsvarar Superettan i Sverige). På det sättet kommer dessa demonstrationer att 

ha större trovärdighet framför coacher med så stor fotbollserfarenhet från de 

högsta nivåerna. Och detta skulle också underlätta utbytesprocessen av idéer och 

erfarenheter mellan fotbollsexperter. Några av respondenter berättar att: 

 

R.6 ”Vilken elitkurs är den här när vi tittar på barn som är coachade av 

amatörer? Varför kan vi inte jobba i Rumänien som utomlands? Vad kan vi 

lära oss av den här övningen om vi inte vill jobba med barn?” 

 

R.4 “Javisst, vi måste ha en diskussion med kursledarna som ska lösa ett 

seniorlag för de resterande kursmodulerna. Det kan jag även prata med en 

klubb och få ett lag som matchar kursens krav.” 

 

R.9 “Ja, ni har rätt och jag är på samma spår, men det är inte vårt problem och 

det kan vara bättre att anpassa oss till de förutsättningar som finns. Vi ska 

istället fästa uppmärksamheten  på de positiva aspekterna av kursen.” 

 

4.1.2  Vidareutbildning är krävande 

De flesta av informanterna påpekar att det är ganska jobbigt att kunna vidare 

utbilda sig. Det tar för långt tid tills man får goda möjligheter till 

tränarutbildningens nästa steg. Några respondenter som jobbar på ungdomsnivå 

säger att den instabila ekonomiska situationen är ett hinder för deras ambitioner. 
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De får väldigt ofta låna pengar från släktingar eller vänner för att kunna fortsätta 

sina professionella utveckling. Annars kan det vara nästan omöjligt att klara sig 

endast med lönen från klubben. Respondenterna uttrycker detta på följande sätt: 

 

R.10 ”Efter avslutad kurs måste vi vänta cirka fem år till nästa 

tränarutbildning. Det är för mycket och vem vet vad som händer tills dess. 

Dessutom betalar vi alla kostnader, som inte är så få. Klubben står inte för 

någon kurskostnad och så måste vi stödjas av familjen för att hantera den.” 

 

R. 5 ”Jag känner mig hindrad av systemet eftersom vi också utbildar och 

skapar framtida elitspelare. Så vi bör stödjas och uppmuntras genom olika 

metoder för att lättare kunna  utveckla oss professionellt.” 

 

R. 7  ”Jag tror att jag inte kommer att kunna fortsätta i denna takt. Jag har 

redan ackumulerat lite skuld för att jag ännu inte har nått ett välbetalt jobb 

inom fotbollen. Och sedan finns hushållsuppgifter och andra intressen som 

kräver uppmärksamhet också.” 

 

Det finns även en grupp som lyfter fram elitnivåns resultattryck, vilket ofta leder 

till interna konflikter och som i de flesta fall orsakar tränarens avgång eller 

avsked. Brist på kontinuitet och stabilitet hos en klubb kan påverka den 

ekonomiska situationen negativt och i värsta fall tränarens karriär. Några av 

tränarna lyfter fram det faktum att utan ett bra lag och en stabil ekonomisk 

situation är det ganska jobbigt att kunna förbättra sin ledarstil som coach, både 

teoretiskt och praktiskt. Detta uttrycktes på följande sätt: 

 

R.1 ”Jag har tur eftersom jag har tjänat tillräckligt på andra aktiviteter. Men 

från fotbollen har jag inte gjort det ännu. Tvärtom, jag spenderade ganska 

mycket för att nå denna nivå som fortfarande inte garanterar någonting 

konkret. Jag avskedades förra året och sedan dess har jag inte coachat något 

lag heller.” 
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R.8 ”I mitt fall är det samma situation trots att jag inte har blivit sparkad ännu! 

Ha... ha... ha... Det går inte så bra för laget och jag har inte fått min lön på över 

fyra månader. Men ni vet väl hur saker och ting fungerar inom fotbollen i 

Rumänien.” 

 

R.3 ”Ja, vi vet men det är inte normalt att jobba under sådana förhållanden. 

För mycket press från alla håll och på slutet av allt offras vi för vad egentligen? 

Man riskerar ofta att inte få betalt för det arbetet som utförts, och under dessa 

omständigheter.... Varför ska man välja fortsätta med sin personliga utveckling 

som coach?” 

 

R.4 ”Som ni säger! Det är kanske en bra idé att ta en paus från det här yrket, 

eller ska vi tvärtom försöka coacha även under dessa förhållanden? Vi kan 

bevisa att vi har en vinnande mentalitet även under nuvarande 

arbetsförhållanden. Säkert med tiden kommer det att förändras, särskilt nu 

med fotbollsförbundets nya styrelse.” 

 

4.1.3  Coachens anpassningsförmåga  

I fokusgrupperna diskuterade några av respondenter om att ha erfarenhet inom 

fotboll, konstant utbildning och coachens förmåga att anpassa sig till den 

kulturmiljön hen arbetar i, är avgörande faktorer för etablerade 

framgångstränare. De pratade också om behovet av att ha ett brett nätverk inom 

fotbollsbranschen, vilket skulle göra det lättare att hitta ett nytt engagemang i 

vanliga fall. Respondenter säger att: 

 

R.9 ”Jag tror att det finns ett tydligt samband mellan erfarenhet och utbildning 

på elitnivå. Men detta räcker inte, utan man behöver ha goda relationer i 

fotbollsvärlden också. Något som gör att jag får skyddas och stödjas under min 

coachningkarriär.” 
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R.7 ”Ja, det är viktigt att känna till flera inflytelserika individer som är 

involverade i fotboll, men samtidigt är det upp till dig själv att vara 

framgångsrik i din karriär. Det finns många saker du ska lära på väg ifrån 

dina eller andras erfarenheter och då måste du kunna anpassa dig 

kontinuerligt och snabbt.” 

 

Dessutom en del av respondenterna lyfte också fram vikten av tränarens förmåga 

att konstant förbättra relationer inom sin egen klubb. De säger att man bör skapa 

en sådan klubbmiljö där de flesta trivs och mår bra, något som i sin tur kan leda 

till en ökad motivation att prestera hos alla som är inblandade i processen. 

 

R.2 ”Först och främst måste du som huvudtränare vara uppmärksam på 

människorna omkring dig. Involvera alla och lyssna på alla!” 

 

R.6 ”Aja, samtidigt som spelarna oftast beter sig som barnen gör och vi bör 

motivera dem hela tiden, vilket kräver ökade pedagogiska kunskaper. 

Dessutom, att kunna motivera och att vara engagerad tar ganska mycket 

energi och tid som förbrukar mycket krafter av dig som coach, men det är något 

som till slut kan ge bra resultat i form av förtroende och trygghet från hela 

gruppen.” 

 

Det finns flera respondenter som påstår att erfarenheten som en före detta aktiv 

elitfotbollsspelare är ganska viktig för en framtida tränarkarriär. De uppskattar 

upplevelserna som de har gått igenom som praktiska inlärningsmetoder. 

Dessutom, att kunna jobba med flera tränare och olika metoder ses också som en 

stor fördel i tränarkarriären. 

 

Respondenterna påpekar även att den kunskapen man får under den aktiva 

perioden som fotbollsspelare kan i princip ge ett privilegium framför tränare utan 

en aktiv spelarkarriär. De menar att individer som presterade på elitnivå under 

sina fotbollskarriärer uppfattar fenomenet djupare, något som kan hjälpa dem att 
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ta snabbare och mer effektiva beslut som coacher. Detta utryckas tydligt på 

följande sätt: 

 

R.8 ”Jag bör vara tacksam för vad landslagets tränare har lärt mig. Det var 

han som visade mig vad fotboll verkligen handlar om.” 

 

R.3 ”Aha... det verkar som jag också hade flera tidigare tränare som lärde mig 

en viktig del av vad jag vet och använder inom fotbollscoaching idag. Man kan 

inte få sådana kunskaper bara från tränarutbildningar. Vissa händelser måste 

hanteras av dig själv så att man verkligen kan förstå dem.” 

 

R.4 ”Och för mig är detsamma. Min karriär som aktiv fotbollsspelare gav mig 

de mest ovanliga upplevelser med en hög känslomässig belastning. Jag tror 

verkligen att detta kommer att hjälpa mig mycket i min framtida 

coachingskarriär.” 

 

Det finns också några respondenter som har en bredare vision och säger att 

erfarenhet och anpassningsförmåga inte hjälper på lång sikt om den inte 

kompletteras med kontinuerlig kompetensutveckling. Coacherna i frågan betonar 

vikten av en konstant yrkesutbildning under hela coachingskarriären som en 

avgörande faktor för framgång. De lyfter fram betydelsen av att som 

framgångstränare ständigt kunna hitta den energi som krävs för att kombinera 

den praktiska coachingsdelen med tränarens personliga utveckling. Detta lyfts 

fram genom: 

 

R.5  ”Jag kommer att slutföra med min utveckling när jag ska avsluta min 

karriär som tränare... ha ha ha!” 

 

R.10 ”Ja? Det innebär att jag bör fortsätta lite till för att förbättra min 

coachingfilosofi då är jag tjugo år yngre än dig... ha ha ha. Annars fungerar det 

inte på elitnivå, eller hur? Vi behöver kontinuerligt uppdatera oss för att ha 

vinstchanser på den här nivån.” 
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R.2 ”Det är självklart att om man vill prestera på toppen bör hen vara 

konsekvent och fortsätta men sin utveckling under hela tränarkarriären. De 

allra flesta stora tränare gör det.” 

 

4.1.4  Koppling mellan utbildning och framgång 

Samtliga intervjuade coacher är överens om att vetenskap och modern teknik 

(datateknik, samt fysisk och mental träningsutrustning) syns ha avgörande 

inflytande på en eventuell framgångsrik karriär inom coaching på elitnivå. De 

flesta uppskattar det som något positivt att UEFAs tränarutbildningar följer 

samma principer i hela Europa, men också att kurserna kan vara anpassade efter 

den specifika kulturella kontexten där utbildningen sker.  

 

Däremot finns en grupp som betonar att ur en kvalitativ synvinkel skiljer sig 

dessa kurser fortfarande ganska mycket åt mellan de västra och östeuropeiska 

länderna. De visar att länder som till exempel England, Tyskland eller Spanien 

har en omfattande kultur och fotbollstradition samt nästan obegränsade 

ekonomiska resurser jämfört med Rumänien, Bulgarien eller Ungern. Detta leder 

i sin tur till en ökning av kvaliteten på hela tränarutbildningen som sker i 

västeuropeiska länder.  

 

Även rekryteringsprocessen där konkurrensen är mycket högre än i länderna i 

sydöstra Europa uppfattas som annorlunda med stränga krav på de avancerade 

kurserna. De säger emellertid att dessa kurser är obligatoriska för att lyckas som 

coach åtminstone i kursdeltagares hemland.  

 

Vissa informanter påpekar att problemen börjar när en rumänsk tränare får 

erbjudande om ett jobb utanför Rumänien. Då kan man tydligt märka en stor 

skillnad mellan kurser från olika fotbollskulturer, där rumänska tränarna inte 

klarar sig så bra i modern västerländsk fotboll på grund av sämre 

tränarutbildningar. Respondenterna exemplifierar detta genom att säga: 
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R.2 ”Varför lyckas vi inte i de starkaste västerländska fotbollsmästerskapen? 

Ja, kanske på grund av sämre kvalitet på utbildningar. ” 

 

R.6 ”Jag gick igenom en liknande kurs utomlands i Italien och det är 

klasskillnad måste jag säga. Infrastruktur, logistik och inlärningsmetoder som 

stöds av modern teknik är på högsta möjliga nivå.” 

 

Majoriteten av respondenterna tycker att eventuella skillnader i 

inlärningsmetoder kan bero på flera faktorer, bland annat vilka ekonomiska 

resurser är tillgängliga för respektive fotbollsförbund, men också hur landets 

administrativa och politiska ledarskap väljer att stödja utvecklingen av fotbollen 

utan att påverka beslutsprocessen. Trots detta håller nästan alla respondenter 

med om att utan att genomföra dessa tränarutbildningar kan man inte uppnå 

framgång på elitnivå. Men de visar också att sett ur ett internationellt perspektiv 

blir det mer värdefull att genomföra en tränarutbildning på elitnivå i Spanien 

eller Italien än i Rumänien. 

 

Däremot finns en minoritetsgrupp som består av de tre mest rutinerade tränarna  

som påpekar att fotbollen har flyttat för mycket från gräsmattan till tavlan. Med 

det här påståendet menar de att teori och taktik tar upp för mycket utrymme i 

nuvarande fotbollen, något som inte överensstämmer med deras 

coachingsfilosofi och erfarenhet. De tycker att träningar är dåligt utformade med 

för mycket fokus på den teoretiska delen av fotbollen och på direkt bekostnad av 

den praktiska delen.  

 

Dessutom visar de tre informanterna att med tiden ökar trycket från fystränare, 

målvaktstränare eller mentala coacher, som i allt större utsträckning vill ägna sig 

åt individens specifika träning på bekostnad av gruppträning. De resonerar på 

följande sätt: 

 

R.5 ”Varje tränare i staben vill ha minst en timmes träning endast för sin 

specifika del. Det är omöjligt. När ska man träna hela laget på fotbollsplanen 
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då egentligen? Det blir ganska jobbigt att kunna utveckla gruppkänsla under 

sådana omständigheter.” 

 

R.3 ”Jag håller med dig och tror att fotbollen rör sig mer än någonsin från 

planen till tavlan. Det känns som vi pratar för mycket och gör för lite.” 

 

R.4 ”Tidigare gjordes allt på fotbollsplanen. Det är där matcherna faktiskt 

spelas oavsett administrativa, kulturella, eller politiska sammanhanget.” 

 

4.2  Sammanfattande analys av resultat        

De flesta av respondenterna har en elitidrottskarriär bakom sig och de visar höga 

förväntningar från UEFA-kursen. Några av kursdeltagare gick redan igenom 

olika tränarutbildningar och ytterligare specialiseringar som krävs för att kunna 

coacha i fotboll på europeisk och internationell nivå. Dessutom har majoriteten 

även en viss akademisk utbildning. Utbildningsbakgrunden hos respondenterna 

ledde också till att de ställer höga krav på kursen (Annerstedt, 2006; Meckbach, 

2016; Phil, 1997; Stoszkowski & Collins, 2016). 

 

Majoriteten av respondenterna tycker att kursmodeller på elitnivå i Rumänien 

bör förbättras när det gäller undervisningsmetoder och pedagogik. Dessutom 

föreslår de att det är nödvändigt att koppla kurserna mer till vetenskap och 

anpassa tränarutbildningar till de senaste teknikerna. I syfte att öka kvaliteten på 

UEFA A utbildningen i Rumänien anser majoriteten av respondenterna att det 

vore bra att underlätta engagemangen i den praktiska delen av kursen för flera 

aktiva spelare och tränare med stor erfarenhet på nationell och internationell 

elitnivå.   

 

Enligt respondenterna ska denna balansering mellan den teoretiska och den 

praktiska delen av tränarutbildningen leda till en ökad kvalitet på kursen vilken 

blir mer uppskattat av kursdeltagare som på det sättet får möjligheter att direkt 
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se proffstränarnas sätt att jobba. Detta ligger i linje med Stoszkowski & Collins 

(2016), som betonar elitcoachers preferenser för formella coachutbildningskurser 

vilka ska vara mer orienterade på praktiskundervisning med professionellt 

understöd från rutinerade coacher.   

  

Kursdeltagarnas missnöje på utbildningens kvalitet i förhållande till deras val att 

ändå fortsätta med personlig utveckling genom dessa kurser får relateras till en 

ganska hög känsla av hanterbarhet som gör att coacher bli övertygade att dessa 

tränarutbildningar kommer att förändras positivt över tiden. Dessutom kan en 

hög känsla av hanterbarhet hos coacher leda till att man bestämmer sig för att 

ändå bygga upp sin karriär även mot motstånd orsakade av sämre 

tränarutbildningar, men som fortfarande anses vara obligatoriska för att kunna 

coacha på elitnivå (Antonovsky, 2005; SvFF, 2018; UEFA, 2018). 

  

Att vara elitfotbollstränare är ett ganska ansträngande arbete som kräver djupt 

engagemang i olika riktningar från coacher, vilket alla respondenter i denna 

studie håller med om. Samtliga intervjupersonerna tycker även att det är ganska 

jobbigt att kontinuerligt utbilda sig till fotbollstränare i syfte att komma till 

toppen, särskilt under de nuvarande förhållandena i Rumänien. Trots detta kan 

de flesta hitta olika förklaringar som hjälper dem att fortsätta på denna väg under 

nästan vilka omständigheter som helst, något som enligt Antonovsky (2005) kan 

kopplas med en relativ hög känsla av sammanhang, och framförallt till begreppet 

meningsfullhet. 

 

Även om några av informanterna har ekonomiska problem väljer de att fortsätta 

med sin personliga utveckling tack vare sina familjer, släktingar eller vänner som 

stöder dem genom olika metoder. Det verkar som att de tränarna tar dessa 

hjälpmedel som välmeningar, vilket motiverar dem att gå vidare i sina karriärer, 

vilket i sin tur kan tolkas som att de har en hög känslan av meningsfullhet, som 

visar sig vara det viktigaste bland de tre KASAM- komponenterna: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2005). 
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Flera respondenter anser att UEFA-kurser är ganska krävande på grund av den 

cirka tioårslånga perioden som behövs för att täcka alla nivåer som behövs för att 

vara licensierad på högsta nivå och kunna få goda möjligheter till att coacha på 

elitnivå. Dessutom tycker respondenterna att det är mycket svårt att arbeta under 

tränarutbildningens gång eftersom den inte justeras efter schemaläggningen för 

fotbollslagen och dess tävlingar. Detta kan tolkas som att respondenterna har en 

relativ hög känsla av hanterbarhet och meningsfullhet, något som oftast gör att 

de hittar motivation för att fortsätta i sin coachingskarriär (Winroth & Rydqvist, 

2008). 

 

Det finns också en majoritetsgrupp som tror att de med stöd av bra relationer 

ökar möjligheterna för att nå toppen och sedan hålla sig där. Respondenterna 

diskuterade också om vikten av tränarens förmåga att konstant kunna anpassa 

sig till klubbens beslut, vilket ofta står i opposition med coachernas filosofi och 

idéer. Denna underordnade ställning inför föreningen ses av fotbollscoacher som 

en grundförutsättning för att kunna bevara sin tränar position inom klubben 

samtidigt som de har en chans att nå toppen.  

 

En hög känsla av hanterbarhet kan vara en förklaring till dessa individers 

förmåga att inte överge tränaryrket trots alla hinder som främst orsakas av 

osäkra ekonomiska resurser, rudimentär infrastruktur och fotbollsklubbars 

instabilitet, något som verkar vara specifikt för de rumänska elitcoacherna i 

studien (Antonovsky, 2005; Winroth & Rydqvist, 2008). 

 

Några av respondenterna i undersökningen är relationsinriktade och föredrar att 

dela ansvaret, vilket i sin tur kan underlätta coachens liv under de krisperioderna 

som ganska ofta uppstår i en tränarkarriär på elitnivå. Respondenterna påpekar 

att de måste göra olika kompromisser i sin karriär på grund av 

fotbollsklubbsägarnas för aggressiva inflytande i den tekniska förberedelserna av 

sina fotbollslag, och då är sina medarbetare samt närstående bra rådgivare att 

rikta sig till. Tränarens förmåga att hantera vissa krångliga situationer positivt 

kan också relateras till konceptet meningsfullhet som utvecklats av Antonovsky 
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(2005), vilken hävdar att de mest känslomässiga individerna med en stark 

KASAM, har tack vare förekomsten av motivationskomponenten större chanser 

för att hitta lösningar på nästan alla livets problem.   

 

Det finns också en minoritetsgrupp som kritiserar kursens betydelse och inte tror 

på dess långsiktiga värde. De respondenterna anser att deras egna och 

samarbetspartnernas erfarenheter är viktigare för sin karriär. Men de vill 

emellertid inte direkt öppet kritisera dessa inlärningsmetoder, utan coacherna i 

min studie föredrar att följa dessa kurser ändå för att kunna erhålla UEFA A- 

licensen och fortsätta med nästa tränarutbildningssteg, något som ska underlätta 

vägen till elitfotbollen. Detta skulle kunna kopplas till en relativ hög känsla av 

begriplighet som gör att coacherna bli övertygade att sakerna ändå rör sig i rätt 

riktning (Antonovsky, 2005).  

 

Det tydliga sambandet mellan succé och utbildning visas också av Meckbach 

(2016) som betonar att på grund av elittränaryrkets komplexitet finns en ganska 

tydlig relation mellan välutbildade coacher och framgång. Forskaren uppskattar 

vikten av fortsatt specialisering hos elitcoacher och deras förmåga att samarbeta i 

team som två avgörande faktorer för professionell utveckling och en 

framgångsrik karriär för fotbollstränarna. 

 

Vissa av respondenterna uttrycker att det finns en tydlig relation mellan 

tränarutbildningar och framgång enbart på grund av UEFA: s tvångslicensiering 

för elitcoacher. Kursdeltagarna i fråga anser dock att utbildning är ett brett 

begrepp som kan variera ganska mycket och man kan få värdefulla kunskaper om 

fotbollsledarskap på andra sätt också. De hävdar att elitupplevelser och 

observationer av arbetsmetoderna för etablerade tränare är en utbildning i sig 

som åtminstone är lika användbart som dessa teoretiska kurser. 

Respondenternas åsikter hänger ihop med tidigare forskning som genomfördes 

bland annat av Fletcher & Wagstaff (2009), Meckback (2016), Piggott (2012), 

Stoszkowski & Collins (2016) och Wylleman m. fl. (2009). 
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Erfarenheten hos kunniga elitcoacher samt observation av deras arbetsmetoder, 

som kan användas av kursdeltagarna för att tillgodogöra sig till nya beprövade 

kunskaper, nämndes också av Cushion, Armour & Jones (2003) vars studie visar 

att tränarerfarenheter och konstant observation av andras sätt att coacha syns 

vara de mest effektiva kunskapskällorna för en framgångsrik elitcoach.  
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5.  Diskussion            

Jag valde att genomföra denna studie tack vare min passion för fotbollen och 

intresset för elittränaryrket. Studien baseras på två kvalitativa gruppintervjuer 

med fem medlemmar vardera. Avsikten med gruppintervjuerna var att undersöka 

rumänska ledares syn på en tränarutbildning på näst högsta elitnivå inom 

europeiska fotbollen, nämligen UEFA- Advance kursen. 

 

Vidare försökte studien ta reda på hur rumänska kursdeltagare uppskattar 

tillgängligheten på tränarutbildningen, något som kan visa om 

tränarutbildningsprocessen bör utvecklas för att öka tillgängligheten till 

kvalitativa fotbollskurser, vilket i sin tur ska leda till att dessa blir mer attraktiva 

för en större grupp av fotbollsledare. De fem frågeställningarna stödde mig 

genom undersökningen och svaren på dem ledde till att respondenternas 

gruppdiskussioner samlades i fyra huvudteman. 

 

Undersökningens resultat är inte först och främst tänkt att generaliseras, men de 

kunskaper som producerades av det här arbetet kan eventuellt överföras till flera 

relevanta sammanhang i syftet att hjälpa andra forskare att förbättra 

tränarutbildningar. 

 

5.1  Resultatdiskussion 

I den här delen av rapporten ska jag diskutera det som är mest relevant och 

tydligt kopplad till syftet och frågeställningarna för arbetet, utifrån de fyra 

huvudtemana som redovisas i resultatdelen av undersökningen. Jag ska försöka 

tolka resultaten för att få en bättre inblick i kursdeltagares upplevelse av 

tränarutbildningar och dess betydelse för framgångsrik coaching i relation till 

tidigare forskning. 
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Bland kursdeltagarna i studien finns en enhällig åsikt som tydligt visar en önskan 

om bättre tränarutbildningar. Detta skulle kunna kopplas till respondenternas 

akademiska bakgrund och erfarenhet inom elitfotbollen i förhållande till deras 

stora ambitioner. Trots alla hinder som uppstår på vägen visar de flesta av 

respondenter en stark känsla av sammanhang, något som gör att de vill ägna sig 

åt coaching på elitnivå eftersom de älskar fotbollen och upplever en drivande inre 

motivation att få jobba med det man tycker mest om i livet (Antonovsky, 2005). 

De vill därför utbilda sig till högsta möjliga nivå och som en naturlig konsekvens 

betraktas kursernas kvalitet som en viktig faktor för deras professionella 

utveckling. 

 

Några coacher är både prestationsinriktade och resultatinriktade, men påpekar 

att på elitnivå handlar det enbart om att prestera och vinna. De anser att detta 

kräver omfattande och kvalitativa utbildningar hos den moderna tränaren, som 

ska stödja coachen i sitt tränaruppdrag för att kunna klara av de dagliga 

utmaningarna. Respondenterna tycker att de hade framgång som aktiva spelare  

under en viss tid tack vare till skickliga och välutbildade tränare. Dessutom 

uppskattar respondenterna de tränarna som var villiga att samarbeta samt 

delegera olika arbetsuppgifter och rätt att bestämma till andra också, något som 

visas även av Meckback (2016) som positiva egenskaper hos framgångsrika 

ledare.  

 

Däremot visar respondenterna att för några år sedan var fotbollen mer romantisk 

och långsammare, och idag spelas den i högre tempo samt att det finns större 

press på resultat än tidigare, något som borde leda till att man hittar nya 

inlärningsmetoder för coachning som är mer anpassade till den nuvarande 

fotbollens krav. Detta nämndes av Fletcher & Wagstaff (2009), Piggott (2012)  

och Wylleman m. fl. (2009), vilka antyder att det är dags för en övergång från 

formella och traditionella tränarutbildningar till dynamiska och moderna sådana,  

baserade på öppna kurser som, genom starkare kopplingar med praktiken, har 

mer effektiva inlärningsmetoder.   
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Samtliga respondenter i studien tycker att det finns många hinder för coacher att 

kunna vidareutbilda sig. Först och främst är det ganska dyrt och är också 

tidsödande samt tar mycket energi. Trots att man är nyfiken och är konstant ute 

efter nya kunskaper saknar en del av respondenter stabila ekonomiska resurser 

och några har upplevt flera misslyckanden i sina tränarkarriärer. Detta ledde till 

avgångar eller att de fick sparken, vilket i sin tur innebar längre pauser i 

coachingprocessen. Men respondenterna i frågan vill ändå försätta med deras 

coachingskarriärer och valde istället att fokusera på konstant professionell 

utveckling i hopp om nya engagemang inom fotbollsvärlden. Detta kan relateras 

till en hög känsla av sammanhang hos respektive coach, vilket i sin tur kan leda 

till att tränaren bli övertygad om att sakerna så småningom kommer att gå i rätt 

riktning (Antonovsky, 2005). 

 

Dessutom finns en grupp av respondenter som lyfter fram elitklubbägarnas 

dåliga vanor att anställa unga tränare utan mycket erfarenhet och skicklighet 

inom coaching, vilket begränsar andras tillgång till anställning och professionell 

utveckling. Detta är möjligt på grund av en mer tillåten lag i Rumänien, som 

fortfarande tillåter elitklubbarna att anställa huvudtränare utan UEFA 

Professionell eller UEFA Avancerad- licens. Däremot verkar det som att de flesta 

av respondenter mot alla odds väljer att gå vidare i sina coachingskarriärer, något 

som också kan kopplas med en hög känsla av sammanhang hos respektive individ 

(Antonovsky, 2005).  

 

Det verkar som det idag i Rumänien visas en större uppskattning för coachens 

tidigare erfarenheter som elitfotbollsspelare och namnet som han lyckades skapa 

i fotbollsvärlden jämfört med en viss teoretisk yrkeskvalifikation som erhållits 

genom UEFA: s tränarutbildningar. Detta hävdas av Cushion, Armour & Jones 

(2003) och Stoszkowski & Collins (2016) som skriver att tränarutbildningar har 

en ganska svag effekt jämfört med om en aktiv elitspelare- och tränare ägnar sig 

åt fotboll i praktiken. 
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Ett sätt att utveckla sitt ledarskap och vara framgångsrik inom fotbollen på 

elitnivå ses av respondenterna vara tränares förmåga att konstant och snabbt 

anpassa sig till nya situationer. Respondenter anser att tränarens förmåga att 

kunna byta från en auktoritär till en mer demokratisk ledarstil och vice versa, 

beroende på grupp och momentan intresse, är en obligatorisk förutsättning för 

framgång. Det handlar faktiskt om att i krisläge ska en tränare permanent sträva 

efter nya lösningar som ska uppskattas av de aktiva som de mest lämpliga och 

effektiva för laget. 

 

Det finns några coacher som menar att ledarskap handlar om hierarki samt 

disciplin, och det kan förekomma en viss attitydförändring hos coacher i olika 

krislägen för att sedan återvända till den tidigare situationen. En coach förmåga 

att snabbt kunna hantera krångliga situationer verkar vara en avgörande faktor 

för elittränarens stabilitet och framgång. Denna kapacitet kan skapa säkerhet och 

förtroendet hos spelaren och de som är ansvariga för organisationen, vilket också 

säkerställer ett visst normal tillstånd inom fotbollsförening, även om föreningen 

utsätts för hård press att uppnå gynnsamma resultat. Tidigare forskning visar att 

en tränares förmåga att verkligen handskas med kriser och snabbt anpassa sig till 

nya utmaningar, i förhållande med andra faktorer såsom ett konstant stöd till 

elitcoacher och en rättvis konkurrensmiljö, med tiden kan leda till framgång 

(Fletcher & Wagstaff, 2009). 

 

Flera kursdeltagare tycker att tränarutbildningar är ganska fördelaktiga för 

fotbollsutvecklingen på grund av att spontanfotbollen nästan försvunnit helt. 

Under dessa omständigheter finns det ett växande behov av välutbildade ledare 

och coacher med goda pedagogiska kompetenser som ska hitta olika lösningar för 

att locka så många barn och unga som möjligt till organiserad fotboll. Några av 

respondenterna anser att detta redan är en succé eftersom rekryteringsprocessen 

av skickliga fotbollsspelare kräver omfattande kompetenser som man kan få 

genom olika teoretiska och praktiska utbildningar.   
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Det finns några kursdeltagare utan tidigare seniorcoacherfarenhet som jobbar 

inom ungdomsfotbollen och som har olika nationella meriter. De vill klättra upp i 

sina karriärer och fick möjlighet att direkt avancera till ett seniorlag inom en 

annan elitfotbollsförening, men de var tvungna att tacka nej på grund av brist på 

rätt licensiering. Dessa coacher vill förkorta vägen till den sista etappen i 

licensiering, eftersom de tycker att de redan har en mängd kunskap som 

ackumulerats under deras professionella fotbollskarriärer, vilket också påpekas 

av Cushion, Armour & Jones (2003). De respondenterna ser licensiering genom 

dessa kurser bara som ett snabbare sätt att komma till toppen. 

 

Trots detta finns många tränare som föredrar att skaffa sig en ordentlig 

utbildning då dessa kurser ger nya kunskaper. De coacherna tycker att de under 

tränarutbildningar har en unik möjlighet att se andra tränare på jobbet, dela 

idéer och åsikter med flera kursdeltagare och ha kontakt med rutinerade ledare 

från olika kulturella sammanhang, vars arbetsmetod kan anpassas till individ- 

och gruppnivå samt till det sammanhang där coachen arbetar.  

 

Förmågan att hitta förklaringar till olika händelser som kan ske under olika 

omständigheter kan också kopplas till en hög känsla av sammanhang 

(Antonovsky, 2005). Detta i kombination med tidigare utbildning och erfarenhet 

inom elitfotbollen kommer att vara fruktbart på lång sikt, och kan vara ett bra 

fundament för en framgångsrik tränarkarriär, vilket även Annerstedt (2006), 

Meckbach (2016) och Stoszkowski & Collins (2016) betonar. 

 

5.2  Metoddiskussion 

För den här uppsatsen valde jag en kvalitativ datainsamling och analysmetod. 

Detta gjordes med huvudsyftet att först undersöka innehållet och sedan kunna få 

en bred förståelse och fördjupad kunskap om utbildningsfenomenets betydelse 

för rumänska elitcoacher (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 

2014). Jag intervjuade tio personer för att kunna beskriva flera åsikter från 
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elitcoacher med olika bakgrund. Jag anser att kvalitativa intervjuer är den 

metoden som passar bäst för att besvara mitt syfte och genom vilken jag försökte 

resonera närmare kring problematiken som min uppsats föreslog för 

undersökning. 

 

Mitt mål med arbetet var att beskriva rumänska kursdeltagares egna 

erfarenheter, hur de uppskattar UEFA- Advance kursen och vilka problem som 

eventuellt kan förknippas med dessa tränarutbildningar. Jag ville gärna lyssna på 

coachernas historier för att sedan låta berättelser vara vägledande för den här 

analysen. 

 

Även om informationshuvudkällorna i mitt arbete är de två gruppintervjuerna 

som inspelades på mobilen tog jag också några minnesanteckningar. Detta 

gjordes när jag ansåg att gruppdiskussionerna utanför intervjuerna var direkt 

relaterade till ämnet i uppsatsen. På det sättet kunde jag fånga in flera av 

respondenternas åsikter i olika sammanhang. Dessa kopplade jag sedan till 

KASAM teorin och tidigare forskning (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Fördelen med kvalitativa intervjuer, som gjorde att studien blev flexibel, var att 

jag fick en mängd informationer av flera dimensioner samt olika kategorier, och 

på det sättet kunde man bättre förstå och förmedla respondenternas upplevelse 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Dessutom, under intervjuer ställdes följdfrågor 

vilket ledde till att respondenterna kunde utveckla sina tankar, men de fick också 

möjligheten att återvända till idéer som kanske diskuterades för ett tag sedan. 

Kvalitativa intervjuer gav därför elitcoacher möjligheten att genomföra 

intressanta dialoger som byggdes upp med stöd av en intervjuguide, vilken i sin 

tur skapades utifrån syfte och frågeställningar för den här analysen. 

 

Nackdelen med denna analysmetod som används för att erhålla kvalitativ data 

ges av det relativa låga utbudet av respondenter, vars åsikter därpå på något sätt 

bör teoretiskt generaliseras. Med den kvalitativa analysmetoden försöker man 

mer förstå helheten och sammanhangens betydelse på ett specifikt tema hos en 
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mindre grupp av respondenter, i stället för att söka det generella. Detta kommer i 

kontrast med en kvantitativ forskningsmetod, som är specifik för standardiserade 

studier och som genomförs på större grupper, vilken behöver stora 

sannolikhetsurval som siktar på kvantitativa data och statistisk generalisering 

istället (Hassmén & Hassmén, 2008; Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

5.3  Fortsatt forskning 

Under genomförandet av denna analys framträdde flera intressanta resultat som 

kan vidga kunskaperna om tränarutbildningar och elitcoaching inom fotbollen. 

Det finns mycket forskning om ledarskapet på elitnivå, både nationellt och 

internationellt, men delar av specifika tränarutbildningar som är obligatoriska 

för elitcoacher i övriga Europa och inte bara i Rumänien behöver analyseras 

djupare. 

 

Att intervjua fotbollsspelare om liknande ämne och ungefär i samma syfte, både i 

Rumänien och i Sverige ser jag som en intressant forskningsuppgift som kan leda 

till att man kan få flera synpunkter sett från olika perspektiv. Dessutom kan det 

vara användbart att undersöka andra tränarutbildningar på elitnivå från andra 

idrotter också. Dessa studier kan gärna granskas med samma tillvägagångssätt 

för analysen som i denna studie för att se eventuella likheter och skillnader. 

 

Det kan också vara intressant att göra en eller flera enkäter i olika länder med 

syftet att undersöka elitfotbollscoachers syn på UEFA: s tränarutbildningar och 

eventuella samband med en framgångsrik karriär, för att man då kanske kan 

generalisera bättre om tränarutbildningsprocessen bör utvecklas och i så fall hur. 
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Bilaga 1 

Intervjuguiden med frågor och ämne för diskussioner:  

 

1. Kan ni berätta lite om bakgrunden som fotbollsspelare och tränare? 

2. Hur kom det sig att ni har börjat som kursinstruktörer? 

3. Berätta tränarutbildningens betydelse för er!  

4. Hur har rekryteringsprocessen av kandidater skett? 

5. Hur upplever ni påverkan av presidentval på kursen? 

6. Vilka är de avgörande faktorerna för en framgångsrik karriär inom coaching? 

7. Vad skiljer sig UEFA A- kursen i Rumänien från andras förbunds kurser? 

8. Vad tycker ni om betydelsen av kursen för fotbollsutveckling? 

9. Hur ser sambandet ut mellan välutbildad tränare och framgång? 

10. Hur uppfattar ni eventuella tillgängligtsbegränsningar på tränarutbildningen 

till representanter för damfotbollen, oerfarna fotbollsindivider och personer 

med olika funktionshinder? 

 

 


