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The aim of the present study is to develop knowledge about and knowledge 
how professional football coaches come to know that the essence of their in-
structions has been understood by their players, with particular focus on the 
theoretical aspects of the game.

The background to this study is based on recent rapid developments in the 
game, as it changes from a strictly controlled system–oriented game to a game 
where the individual player is expected to perform multiple roles and change 
position during a match. This is a development which places increasing de-
mands on the players’ ‘game sense’ and general understanding of the game. 
98% of the game of football is a game that is not played with the ball at the 
player’s feet. Rather, it is a game where the player’s cognitive ability (i) to read 
the other players’ movements and (ii) to continually shift position in response 
to these movements is a key factor. This development also places greater de-
mands on the coach’s knowledge of the game, pedagogic competence, and 
ability to communicate not only the learning situation’s direct object but also 
the indirect object of the learning situation. This involves the player under-
standing how to act in a way that benefits the team, even when the unpre-
dictable events that take place during a football match do not coincide with 
the patterns of movement which the coach may have prepared his players for.
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Twenty-three professional football coaches were asked two questions. The first 
question addresses the theoretical knowledge domain instantiated by a player’s 
‘game sense’, from which the second question follows:

1. How do coaches define the concept of ‘game sense’?

2. How do coaches look for confirmation that the players 
have understood the essence of their instructions?

The study employs a phenomenographic approach which is broadened and 
deepened so as to produce a richer interpretation by the use of semiotics, so-
matic markers, and pattern recognition (from the field of cognitive science). 
A hermeneutic approach laid the foundation for the description of the respon-
dents’ everyday professional life. By applying these additional approaches, the 
phenomenographic approach to developed as a phenomenography of listen-
ing, thereby creating the basis for a qualitative analysis.

This study argues that football is a cognitive sport, where the concept of ‘game 
sense’ is described as the player’s ability to read, interpret, and act in a situa-
tion. The study also shows that confirmation of whether a player has under-
stood the essence of his coach’s instructions is limited to what the coach sees 
in the form of the decisions and actions that can be observed during training 
sessions and the match. This confirmation is expressed merely as I see it. It is 
also apparent that across the coaches, with some exceptions, there is no con-
scious strategy for how a coach might confirm whether a player has actually 
understood the learning situation’s indirect object, namely the essence of the 
instruction issued by the coach.
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Prolog

Ett av de svårare momenten vid muntlig kommunikation är att få bekräftelse 
på hur den underliggande meningen i en utsaga tolkats av mottagaren. Detta 
gäller såväl vid korta utsagor som ’deadline’, ’röda mattan’ och ’zon-försvar’, 
eller vid längre utsagor som ’backa ur positionen så att du kan komma först in 
i den sedan’ och ’rör dig diagonalt så du skapar en fri yta åt de andra bakom 
dig’. 

Riktas utsagan till flera samtidigt, ökar svårigheten att kontrollera hur dess 
verkliga innebörd (i motsats till det som sägs) tolkas av mottagarna. 

Är det dessutom så att de som tolkar utsagan skall samarbeta för att realisera 
dess avsikt och agera i dess anda, som ett elitlag i fotboll, blir behovet av 
bekräftelse av den underliggande meningen än viktigare.   

Det är inom detta avgränsade fält – bekräftelse – av kommunikationslandska-
pet denna avhandling har sitt epicentrum.

Nu påverkar situationens komplexitet det sammanhang inom vilket bekräf-
telse söks. Exempelvis, ter det sig enklare att som tränare i fotboll söka bekräf-
telse på hur spelarna förstått sina roller/positioner vid avgränsade sekvenser 
såsom frisparkar och hörnor, jämfört med hur spelarna förstått sina roller och 
positioner i laget och hur de bör samverka under match för att omsätta de 
rörelsemönster tränaren vill att laget skall agera efter, det vill säga tränarens 
spelidé. 

De spelare som har förmåga att samverka och förstår att följa tränarens inten-
tioner och lösa oförutsedda händelser under match i dennes anda, sägs – inom 
fotbollsfamiljen – besitta spelförståelse. Ett begrepp det inte råder någon kon-
sensus kring, varför det heller inte råder någon samsyn på hur denna förmåga 
kan utvecklas hos fotbollsspelare. Av detta skäl, att det inte råder någon sam-
syn bland tränarna, utan att varje tränare har sin egen uppfattning om hur 
utveckling av spelförståelse bäst sker, är frågan om bekräftelse avgränsad till 
detta lärande. 



7

Nyckelord

Spelförståelse, fotboll, kommunikation, andemening, bekräftelse, lyssnandet 
fenomenografi 



8

Innehåll
 
Kap 1. Introduktion 11

Syfte 15

Kap 2. Fotbollens historia och utveckling 16

Framtidsscenario 24

Kap 3. Spelförståelse 31

Thinking Players 44

Elittränare 59

Kap 4. Kommunikation 67

Betydelseproduktion 71

Överföring 76

Kap 5. Frågeställning 84

Grundbegrepp 87

Instruktion 88

Andemening 89

Förståelse 92

Bekräftelse 97

Kap 6. Perpektiv 100

Ontologi 105

Fenomenografi 109

Semiotik 120

Kognitionsvetenskap 124

Hermeneutik 130

Val av ansats 137



9

Kap 7. En empirisk studie 141

Problemställning 141

Syfte 141

Metod 142

Avgränsning 143

Urval 143

Intervjufrågor 145

Genomförande 147

Avidentifiering 147

Lyssnandet fenomenografi 148

Trovärdighet 150

Kap 8. Resultatredovisning 152

Spelförståelse 154

Bekräftelse 166

Kap 9. Reflektion och diskussion 179

English Summary 189

Bibliografi 214





11

Kap 1.

Introduktion
 
Likt de flesta avhandlingar börjar denna inte här och nu utan långt tidigare. 
Exakt när vet jag inte. Det jag vet är att jag tidigt irriterat mig på något i sam-
band med träning i fotboll och hur tränarna kommunicerade och som jag haft 
svårt att sätta fingret på. Detta något har sedan under denna studie långsamt 
blivit tydligare samtidigt som det under framväxten pendlat från svart till vitt, 
från djupaste övertygelse till största osäkerhet. Idag är dock min uppfattning 
att nyanserna är tillräckligt klara för att den tanketråd jag tecknat ska kunna 
följas och samtidigt bidra till att sprida ljus över det kunskapsfält avhand- 
lingen rör sig inom – fotboll. Ett fält vars förhållande Aristoteles (1988) skulle 
beskriva som föränderliga. Min strävan begränsas därför till att belysa valda 
delar av landskapets topografi. Aristoteles förklarade även att det utmärkande 
draget för områden vars orsaker är föränderliga inte är ett vetande av slaget 
sant eller falskt utan är att betrakta som kunskap och klokhet och där tankens 
klarhet och stringens är det avslöjande, det vill säga enligt min tolkning, hur 
tydligt tanken går att följa i ord och i skrift så att andra när de tar del av dem 
kan reflektera över dem, kritisera dem, argumentera emot dem, stimuleras 
av dem och ge underlag till fortsatt tankeutveckling. Därmed kan sägas att 
avhandlingens kvalitet bör bedömas utifrån dess klarhet och stringens.  

Ett första steg mot en ökad förståelse av världen går via en problematisering av 
vår upplevda verklighet, ett steg som svårligen låter sig hoppas över. Före detta 
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steg finns det, som Aristoteles hävdade, en förundran över att inte förstå. Min 
förundran började under de år jag var aktiv fotbollsspelare. Trots att denna tid 
tillhör historien har min förundran aldrig helt lämnat mig utan till och från 
gjort sig påmind, skavt och irriterat. Sammanfattar jag min förvåning handlar 
den om att inte bli tillfrågad av tränarna. Min och andras uppfattningar efter-
frågades inte och tycktes inte tillmätas värde, i synnerhet då vi var de samtalet 
kretsade kring och som förhoppningsvis skulle till att utföra den handling 
samtalet avhandlade bättre vid nästa tillfälle. 

Då jag flera år efter att jag avslutat min aktiva karriär valdes in som styrelse- 
ledamot i en elitförening gjorde sig min förundran åter påmind och väckte 
min nyfikenhet. Var förhållandena mellan ledare och aktiva desamma nu som 
då under min aktiva karriär? En mindre studie (Ohlsson, 2003) pekade på 
att det fotbollspedagogiska arbetet fortfarande fokuserade på didaktikens vad- 
och hur-aspekter. Det vill säga mot vad som ska läras ut (innehållsaspekten) 
i form av färdigheter och hur detta lämpligen bör ske (inlärningsaspekten) i 
form av övningar. Varför-aspekten, det meningsskapande innehållet, var för-
behållet tränaren att förvalta och kommunicera.
 
Hur olika sätten att kommunicera och instruera kunde vara fick jag erfara 
från sju olika tränare under min aktiva tid. Tre av dessa hade meriter från spel 
i svenska landslaget, två andra från allsvenskan, medan resterande två varit 
spelare på lägre nivåer. Den gemensamma nämnaren för dessa tränares sätt 
att arbeta var en begränsad dialog med spelarna, dvs. ett öppet samtal (Bu-
ber, 1995) där svaret på frågan varför ett visst agerande är att föredra, mejslas 
fram och klargörs tillsammans med spelaren. I det fall något förklarades var 
samtalet enkelriktat och behandlade ett begränsat utsnitt, ett enskilt moment. 
Exempelvis: Håll dig bara nära din motståndare och låt honom inte vända 
upp så han kommer rättvänd mot vårt mål. För då är han farlig. Hur spelaren 
skulle agera i övrigt överläts åt honom själv att avgöra. Förståelsen om varför 
ett visst handlande var att föredra kom därför till stor del att grunda sig på 
spelarens egna iakttagelser, reflektioner och samtal med övriga spelare, inte 
via en öppen dialog med tränaren. Denna form av självreflektion är mycket 
en händelsestyrd praktik där friheten i att finna lösningar är stor. Risken finns 
dock att uppmärksamheten begränsas till den egna positionen och till vad 
som är bra ur det perspektivet – inte till vad som är bra för laget. Samtidigt 
riskerar detta förhållande att begränsa spelarens repertoar och låsa honom i en 
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snäv uppfattning om sin egen förmåga och därmed begränsa den intellektuella 
utmaningen det innebär att tänka kollektivt. Ett utdrag från en intervju 
med en av Sveriges internationellt mest framgångsrika tränare speglar detta 
förhållande. 

Vi liksom påför spelarna ett spelsystem. Och berättar hur 
de ska göra. Och även om de inte har riktig förståelse för 
det hela så nästan maskinmässigt lär vi dem. […] går man 
fram till spelaren och säger gör så och gör så. Har du några 
frågor? Så pratar man ju. Och det är nästan aldrig en spelare 
har några frågor utan han är ju överkörd redan. […] Det är 
det att när vi har sådana diskussioner med spelarna så utgår 
vi hela tiden från vad vi tycker som tränare. Hur dom borde 
agerat. (Ohlsson, 2003, s. 49)

Denna bild bekräftades i samtal med elittränaren Lennart Ottordahl (person-
lig kommunikation, 11 juni 2003).

På elitnivå handlar det om poäng. Spelarna är tränarens 
redskap och fokus för tränaren är att etablera ett stabilt 
och vägvinnande spelsystem. Individen är underordnad 
laget och på elitnivå ytterst dess spelsystem. Att utveckla 
teknik, motorik, fysik, etc. ligger därför inte på elitnivå 
utan förväntas ha skötts under ungdomsåren.

 
Samma inställning kom också fram i Isbergs studier (1997a; 1997b) där tränarna 
på nationell nivå förklarade att:

… det knappast är lönande ur effektivitetssynpunkt att läg-
ga ner tid på att förbättra en elitspelares teknik. Tiden bör 
istället användas till att skapa ett effektivt spelmönster för 
laget samt få spelarna att förstå både sin roll och helheten i 
nämnda mönster. (Isberg, 2001, s. 3) 

Den bild dessa citat ger uttryck för går att tolka som att det på elitnivå är 
av största vikt att kunna tolka tränarens intentioner och att handla i dennes 
anda, samtidigt som det utifrån ett snävt behavioristiskt perspektiv går att 
tolka som om tränarens bedömning inskränks till den utförda handlingen. 
Huruvida individen lyckats förstå den bakomliggande meningen tycks vara av 
underordnad betydelse. Tanken begränsas till spelsystemets krav. Handlingen 
är allt och matchen examen.
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Denna situation där individens kapacitet begränsas till en position, där frågan 
huruvida individen förstått tränarens instruktioner bevisas av hur väl dessa 
följs, och där spelarens uppfattning reduceras till ett ja eller ett nej på träna-
rens frågor utgör grunden till min förundran. Att stilla denna undran kräver 
att denna del av verkligheten studeras, beskrivs och problematiseras.

Att förutse en fotbollsmatchs händelseutveckling låter sig inte göras. Om så 
gick skulle dels ett facit finnas att stämma av mot, dels all spänning det oförut-
sedda skeendet ger upphov till gå förlorad. Att som tränare förbereda spelare 
inför något vars händelseutveckling man inte helt kan förutse innebär att in-
struera om något som kan inträffa men som också kan anta en helt annan 
skepnad än den som förespeglats. För att minimera oförutsedda händelser 
arbetar därför varje fotbollstränare med att etablera sin spelidé som utgörs av 
ett bestämt rörelsemönster efter vilket lagens spelare ska agera offensivt och 
defensivt och som i sin tur bygger på tränarens antaganden om vad som leder 
till framgång. Att implementera en spelidé handlar därmed om en lärprocess 
där spelidén beskrivs, förklaras och praktiskt prövas och repeteras på träning. 
Men då ett matchförlopp aldrig går att förutse helt och hållet måste instruk-
tionerna vara mer eller mindre öppna och lämna utrymme för spelarna att 
själva finna lösningar på spelmoment och spelsekvenser lärprocessen inte täckt 
in. Samtidigt krävs att instruktionerna är så informativa att spelaren förstår 
att lösa oförutsedda situationer i den anda tränarens spelidé bygger på. Detta 
förhållande ställer krav på tränaren att utveckla spelarnas förmåga att uppfatta 
och tolka rörelsemönster, att anpassa sina positioner efter hur rörelsemön-
stret förändras under spelets gång och att kunna göra detta i ett allt snabbare 
tempo. För den enskilde spelaren innebär detta att samtidigt vara medveten 
om med- och motspelares olika rörelser och positioner och bollens position 
och att utifrån detta föränderliga mönster löpande förflytta sig för att hela 
tiden befinna sig i en position som främjar laget i stunden. Denna förmåga 
benämner jag spelförståelse (ett begrepp som utvecklas längre fram i texten) 
och det är angående arbetet med att utveckla denna förmåga hos spelarna 
studiens huvudfråga är ställd. 
 
Lärprocessen att röra sig rätt på planen är lång och omfattande samtidigt som 
den spelidé tränaren har styr vad som av denne bedöms vara rätt rörelsemön-
ster. Förklaringar och instruktioner kommer därmed också att variera och 
vara personligt färgade. Ett ständigt närvarande moment i detta pedagogi- 
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ska arbete är utvärdering av hur spelarna förstått att omsätta instruktioner-
nas vad- och hur-aspekter i praktiken. Det omedelbara svaret ges i det tränaren 
ser. Men att se att någon rör sig på ett sätt som stämmer överens med den 
egna uppfattningen visar bara att spelarna rör sig så som tränaren önskar och 
vill. Huruvida instruktionens varför-aspekt, meningen bakom rörelsemo- 
mentet (positionsspelet), är rätt förstådd framgår inte lika omedelbart. Lägger 
vi därtill att den enskilda instruktionen, tillika övningen, endast utgör en del 
i konstituerandet av den helhet spelidén utgör, blir frågan huruvida spelarna 
förstått andemeningen instruktionen bär på.   

Det är inom detta avgränsade moment av lärprocessen studien söker sitt svar.

Syfte

Syftet med denna studie är att bilda kunskap om och hur elittränare inom fot-
boll vet att spelaren har förstått innebörden i deras instruktioner, med särskilt 
fokus på teoretiska aspekter av spelet. 

Studiens frågeställningar är:  

1. Hur definierar tränare begreppet spelförståelse?

2. Hur söker tränare bekräftelse på att spelarna har förstått 
andemeningen i sina instruktioner?
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Kap 2.

I detta kapitel gör jag en kort exposé över fotbollens historia, följt av hur den 
organisatoriska och taktiska delen av spelet utvecklats för att därefter måla 
ett scenario om vart fotbollen kan vara på väg. Syftet med kapitlet är att ge 
en bred bild av den utveckling som spelet genomgått, dels vad det gäller den 
taktiska utvecklingen av spelet, dels vad det gäller ökande krav på spelarna att 
kunna läsa spelet och kommunicera i spelet, därtill de krav denna utveckling 
ställer på tränarnas pedagogiska kompetens. 

Fotbollens historia och utveckling 

Om man någon gång blir vittne till när barn spelar fotboll är det svårt att inte 
smittas av deras glädje. Alla jagar de bollen och i flock rör de sig fram och åter 
över planen och passningar förekommer sällan. Allvaret har ännu inte trätt in, 
utan glädjen i leken styr deras handlingar. Fruktan att förlora är underordnad 
lusten att vinna, att göra mål och ingen ledare har ännu börjat påverka deras 
uppmärksamhet eller lärt dem spelets taktiska dimensioner. Barnens sätt 
att spela fotboll återspeglar det sätt på vilket spelet bedrevs i England i sin 
begynnelse. Spelets vagga är dock inte England utan Kina (Galeano, 1998). 
För femtusen år sedan lät kinesiska akrobater bollen dansa på fötterna, en boll 
tillverkad av läder och fylld med tygremsor. Senare kom lättviktsbollar tillver-
kade av urinblåsor från gris eller oxar och som fylldes med fjädrar (Morris, 
1981). Problemet med dessa var att de lätt gick sönder. I Kina arrangerades 
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också de första formerna av bollspel. En typ av staket placerades tvärs över 
en plan. Spelarna skulle sedan utan att använda händerna undvika att bollen 
hamnade på marken. 

Under antiken roade sig även egyptierna med att sparka boll. På en grekisk 
sarkofag från 400-talet f. Kr. är en man avbildad som spelar bollen med knät. 
Under Alexander den stores tid (356-323 f. Kr.) byggdes särskilda bollplaner, 
först i Grekland och sedan i Rom. En av dessa romerska bollplaner uppvärmdes 
(!) för spel vintertid genom kanaler under markytan (Morris, 1981). I Florens  
spelas som turistattraktion varje år på Piazza della Signoria det medeltida 
bollspelet Il Calcio, av många ansett som den moderna fotbollens verkliga 
föregångare.1 Fotboll heter också än idag calcio i Italien. På en muralmålning 
i Tepantitla, Teotihuacán, Mexico, utförd för över tusen år sedan finns det en 
fotbollsspelande figur. På 1700-talet beskrev en spansk präst i Alto Paraná en 
tradition hos guarani-indianerna: ”De kastar inte bollen med händerna som 
vi, utan förflyttar den med ovansidan av den nakna foten” (Galeano, 1998, s. 38).  

Till de brittiska öarna spreds spelet med boll via de romerska legionerna. Spel-
formen gick ut på att en boll placerades mitt emellan två byar. Sedan gällde 
det att driva bollen in i motståndarens by. Antalet spelare var obegränsat. 
Bollen kunde kastas med händerna, bäras eller sparkas. De flesta medel var 
tillåtna och dödsfall inte ovanliga (Jönsson, 2006). Spelets popularitet upp- 
skattades dock inte av alla. Kung Edward II satte år 1314 sitt sigill under ett 
dekret som fördömde denna plebejiska och folkuppviglande lek. I dekretet 
sägs att ”dessa slagsmål runt stora bollar ger upphov till så mycket ont att Gud 
inte kan tillåta det” (Galeano, 1998, s. 39; Jönsson, 2006, s. 15). Shakespeare 
använde fotbollen som metafor i sin Comedy of Errors år 1592 för att formul-
era en persons klagan: ”Far jag runt för er så till den grad … Har ni tagit mig 
för en fotboll kanske? Ni sparkar mig hit, och han sparkar mig dit. Om jag ska 
förbli i den här tjänsten måste ni nog sy in mig helt i läder.” I King Lear låter 
Shakespeare earlen av Kent dela ut sina förolämpningar: ”Du, din föraktlige 
fotbollsspelare!” (Galeano, 1998, ss. 38-41). 

1    Denna renässansfotboll spelades med en boll om cirka 9 cm i diameter och fick spelas med både fötter 
och knytnävar men inte bäras. Mål blev de när bollen passerades motståndarnas kortlinje. Varje lag 
bestod av 27 spelare uppställda på fyra linjer. 15 anfallare (innanzi), 5 förstörare (sconciatori), 4 främre 
utdelare (datori innanzi) och 3 bakre utdelare (datori a dietro). Idag skulle vi kalla systemet 15-5-4-3. 
(Nordström, 1981).  
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Ur denna lektradition där bollen fick bäras, kastas och sparkas kommer dagens 
rugby och amerikansk fotboll. Inom internatskolorna på de brittiska öarna ut-
vecklades efter hand en mer sofistikerad form av bollspel där endast fötterna 
fick användas. Bollen fick inte kastas eller bäras, endast sparkas. Regler kring 
denna mjukare form av fotboll varierade vid internatskolorna. År 1863 skrevs 
ett gentlemen´s agreement under av tolv klubbar i London varvid Football 
Association bildades samtidigt som man enades om att anta de regler som 
Cambridge-universitetet hade formulerat (Jönsson, 2006).  Dessa regler var 
och är ännu idag sjutton till antalet (Morris, 1981).  Alla handlar om hur spelet 
ska ordnas och vilka mått och steg man ska ta om något går fel. 

Endast en regel har praktisk inverkan på lagens taktiska dispositioner: regeln 
om offside. Sedan 1863 har denna regel justerats en enda gång. Från början 
påbjöd regeln att den spelare som befann sig på motståndarnas planhalva 
måste ha tre spelare mellan sig och målet, målvakten och två av motståndar-
nas utespelare. Lagen lärde sig dock snart att taktiskt utnyttja denna regel till 
sin egen fördel. Genom snabba förflyttningar ställdes motståndarna offside. 
Spelet blev lidande av ständiga avblåsningar. Publiken klagade. År 1925 modi- 
fierades offsideregeln så att endast målvakten och en försvarare, måste finnas 
mellan den anfallande spelaren och motståndarmålet (Jönsson, 2006). 

Om offsidefällor var och är en enkel form av strategi så har strategierna under- 
gått en förändring i defensiv riktning. Från början var alla spelare anfallare och 
sprang likt barnen i flock efter bollen för att göra mål. Successivt har sedan 
antalet spelare spridits över planen och fler spelare har tilldelats defensiva upp- 
gifter framför offensiva. I boken Fotbollsfolket beskrivs strategiernas utveckling 
från mitten av 1800-talet och de 14 mest förekommande formeringarna av 
lagen gås igenom mer ingående (Morris, 1981). Dessa formeringar delas sedan 
in i fem epoker, vilka i koncentrat redogörs för nedan och där uppställningen 
av epokerna är ett lån från Morris (1981). I boken Fobollens maktfält redogör 
Sund (1997) också för hur systemfotbollen utvecklats och hur detta kommit 
till uttryck inom svensk fotboll Bland annat görs en intressant redovisning av 
det så kallade Helsingborgssystemet (Sund, 1997) vilket hade inflytande under 
hela perioden från 1920 till början av 1960-talet.  
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Epok/årtal Målvakt / Backar /  
Mittfält / Anfall

Kommentar

Enbacksepoken
1850-talet M-1-0-9 Dribbla och jaga boll

1860-talet M-1-1-8 Mittfältare tillkom

1870-talet M-1-2-7 Understödda dribblare

Tvåbacksepoken
1870-talet M-2-2-6 Queen Parks samspel

1880-talet M-2-3-5 Pyramiduppställning

Trebacksepoken
1920-talet M-3-2-5 Chapmans WM-system

1930-talet M-3-4-3 Defensivt WM-system

1940-talet M-3-3-4 Den dubbla spjutspetsen

Fyrbacksepoken
1950-talet M-4-2-4 Dubbla stoppers

1960-talet M-4-3-3 Starka försvarare

1960-talet M-4-4-2 Tvåmannakedja

1960-talet M-4-5-1 Ensam anfallare

Fembacksepoken
1960-talet M-5-3-2 Libero

1970-talet M-5-4-1 Extremt defensivspel

(Morris, 1981, s. 70
 
Gör vi sedan en uppställning liknande den Morris gjort ovan finner vi att 
lagen idag uppträder på ett likartat sätt, vad gäller organisation, men med 
den stora skillnaden att lagen idag ofta växlar organisation under match till- 
sammans med ett snabbt omställningsspel.
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Fem/trebacksepoken
1990-talet M-5-3-2     M-3-5-2 Skiftande organisation

2000-talet M-4-2-3-1     M-4-3-3 Omställningsspel

Från början dribblade man och jagade boll. Lagen bestod av en målvakt, en 
back och resten anfallare (M-1-0-9). Efter ett tag fann man att det var klokt 
att avdela en spelare något bakom anfallslinjen. Dennes uppgift var att fånga 
upp de bollar motståndarna sparkade bort när de bröt en dribblande an-
fallsspelares försök att göra mål. Halvback blev benämningen på denne spelare 
(M-1-1-8). Då planen var bred kom man snart på att placera två halvbackar 
bakom anfallslinjen (M-1-2-7). Dessa ansvarade för var sin sida av planen. 
Därmed infördes begreppen vänster- och högerhalvback. Halvbackens upp-
gift var inte att själv gå till anfall utan att sparka bollen upp mot motståndar-
nas mål. Innan 1870-talet var slut drogs ytterligare en spelare ned i back- 
linjen (M-2-2-6). Tvåbacksepoken inleddes. Samtidigt inträffade en revolu-
tion inom fotbollstrategin. Den skotska klubben Queen´s Park kom på att 
man kunde passa bollen till varandra inom laget. Genom att sparka bollen 
fram och tillbaka mellan sig drev de motståndarna till total förvirring (Mor-
ris, 1981). Passningsspelet ledde till lysande framgångar. Mellan juli 1867 och 
januari 1875 förlorade Queen´s Park inte en enda match. Denna nya metod, 
som vi i dag tar för given, blev en fantastisk succé och spred sig som en löpeld 
till andra klubbar. 

Fotbollen ändrade karaktär från the dribbling game till the passing game (Jöns-
son, 2006).  Dribblingsspelet förvandlades till passningsspel och spelarna 
spreds ut över hela planen. Passningsskickligheten utvecklades allt mer varför 
en anfallsspelare drogs tillbaka och placerades i mitten. Begreppet centerhalv 
var uppfunnet (M-2-3-5). Denne spelare hade tidigare varit en av de två inner- 
forwardarna. Hans innerkamrat blev nu centerforward. Formationen av 
spelare på planen kallades pyramid och praktiserades under många år. Utmär-
kande för pyramiden var balansen mellan anfall och försvar i antalet spelare, 
fem mot fem. I början av 1930-talet ändrade Londonlaget Arsenal och deras 
lagledare Herbert Chapman balansen i den så kallade pyramiden (Sund, 
1997). Först drog han ned centerhalven till centerback för att i denna position 
neutralisera motståndarnas centerforward. Därefter drog han tillbaka de två 
innerforwardarna till att spela bakom centern och de två yttrarna. Strategin 
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bakom denna formation var att låta de två innerforwardarna följa med ned i 
försvaret. WM-systemet var skapat (M-3-4-3). 

Trebacksepoken startade. Härigenom ändrades balansen eftersom försvararna 
blev sju till antalet medan det anfallande laget hade fem forwards. När bollen 
erövrades var taktiken den att spela en lång boll upp till någon av de tre for-
wardarna. Dessa hade sedan till uppgift att gå rakt mot mål. Detta Arsenals 
WM-system ledde laget till fem ligasegrar på åtta år och två FA-cupvinster 
(Morris, 1981). I Sverige fanns under samma period som WM-systemet ett 
konkurrerande system benämnt Helsingborgssystemet. Bakom detta system 
låg insikten att om det egna laget inte förfogade över snabba backar vilket 
WM-systemet krävde blev laget sårbart. I Helsingborg flyttade därför ledaren 
John ”Bill” Pettersson ansvaret för att bevaka motståndarlagets yttrar till det 
egna lagets ytterhalvor. Därmed kunde backarna koncentrera sig på att säkra 
bakom centerhalven, uppstickande inrar och djupt slagna stickare (Sund, 
1997). Detta var en defensiv taktik och kan kort sammanfattas som säckför- 
svar med kontringar. 

År 1958 bryts Chapmans system som fram till dess i olika varianter dominerat 
lagens formationer. Brasilien vann VM i fotboll 1958 i Sverige genom att 
spela med fyra backar, så kallade dubbla stoppers, två mittfältare och fyra 
anfallsspelare (M-4-2-4). Fyrbacksepoken inleddes. Detta gjorde det möjligt 
att spela med sex man i försvaret och med sex man i anfallet (Wilson, 2008). 
Styrkan i detta spelsätt var den hastighet med vilken laget kunde ställa om 
till försvar respektive anfall. Svagheten låg i mittfältarnas dubbla uppgifter. 
Orkade de inte blev resultatet ofta förlust. För att minska risken för detta 
drogs en av forwardarna ned till en central mittfältsposition. Denna grupper-
ing av spelare (M-4-3-3) målvakt, fyra backar, tre mittfältare och tre forwards 
används än idag. Utvecklingen gick dock vidare och ytterligare en forward 
drogs tillbaka till mittfältet (M-4-4-2). Det defensiva tänkandet fortsatte och 
vissa lag drog ned en mittfältare till backlinjen och en forward till mittfältet 
(M-5-4-1). 

Fembacksepoken började. En av de fem spelarna i backlinjen gavs en fri roll 
bakom de andra fyra, en libero eller sopkvast. Liberon hade i sin fria roll 
till uppgift att ta hand om de bollar backlinjen inte kunnat stoppa. Framför 
liberon fördelade man ansvaret i backlinjen efter främst två skolor. Zonförsvar 
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var den ena, som innebär att området framför målet delas upp i olika zoner. 
En ytterback har till exempel ansvar för en zon, innerbacken för en annan och 
så vidare. Den andra skolan var man-mot-man försvar. Detta innebär att varje 
spelare avdelas ansvar för en motståndare när laget försvarar sig. I ansvaret 
ligger att följa efter motståndaren var helst denne rör sig över den egna plan-
halvan. I formation M-5-4-1 är forwarden ensam och kallas för target player, 
målspelare. Det innebär, att när bollen vunnits från motståndarna, ska den 
spelas upp till denna ensamma forward. Han ska i sin tur försöka hålla bollen 
tills dess att det egna lagets spelare har hunnit komma upp på motståndar-
nas planhalva. Det egna lagets mittfältare förväntas snabbt förena sig med 
den ensamme anfallaren och bilda en anfallslinje. I de fall target player inte 
lyckas få kontroll på bollen är dennes uppgift att störa motståndarspelarna så 
att dessa får svårigheter att adressera sina passningar rätt, allt för att de egna 
mittfältarna lättare ska kunna återerövra bollen och på nytt starta ett anfall. 

I syfte att förvirra motståndarna och samtidigt spela en mer offensiv fotboll in-
fördes i Holland under 1970-talet begreppet totalfotboll (Sund, 1997; Wilson, 
2008). Detta system innebär i korthet att varje spelare ska kunna uppträda 
både som försvarsspelare och anfallsspelare. Grundtanken är att varje spelare 
ska kunna byta plats med varje annan spelare. Om någon spelare följer bollen 
eller motståndare fyller någon annan genast upp och övertar dennes posi-
tion. Fördelarna med systemet är att det skapar en stor rörlighet över hela 
planen i syfte att när man är i besittning av bollen skapa ytor, för att lättare 
kunna passa bollen och att krympa ytorna för motståndarna när man inte är 
i besittning av bollen.  Systemet gör det framförallt svårt för motståndarna 
att försvara sig om de spelar efter ett system med fasta, låsta spelarpositioner 
eller spelar ett man-mot-man spel. Samtidigt blir det svårt för motståndarna 
att hitta passningsalternativ när ytorna krymps via ett högt, aggressivt för-
svarsspel med offsidefällor (Wilson, 2008). Svårigheten med totalfotboll är att 
det ställer stora krav på kommunikation och förståelse mellan spelarna inom 
laget. Spelarna måste vara mycket skickliga på att uppmärksamma och tolka 
alla övriga spelares rörelser. Till detta kommer krav på mycket stark kondition 
för att orka genomföra ständiga positionsbyten. 

Inom dagens fotboll är framför allt två av de ovan redovisade strategierna 
dominerande. Det är formationen med målvakt, fyra backar, fyra mittfältare 
och två forwards (M-4-4-2) och formationen med målvakt, fyra backar, tre 
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mittfältare och tre forwards (M-4-3-3). Runt dessa grunduppställningar sätter 
sedan varje tränare sin prägel. Exempelvis förespråkar vissa lag att spela med 
uppställningen, M-4-1-3-2. Spelaren mellan backlinjen och mittfältet kallas 
balansspelare. Uppgiften är att täcka upp bakom mittfältarna och att göra det 
svårt för motståndarna att utnyttja den yta en mittfältare lämnat när denna 
agerat offensivt. Denna formation har också kommit att få en ytterligare de-
fensiv prägel genom att uppträda med två balansspelare och en ensam forward 
i uppställningen, M-4-2-3-1. Variationerna i hur tränarna vill att lagen ska 
agera är stor. Utgångspunkten för dessa variationer är vad tränarna rubricerar 
som grunduppställning där spelarna har sina givna positioner. Inom denna 
grunduppställning tillåts spelarna i olika grad att agera fritt. Vissa tränare vill 
att laget ska spela med ett lågt försvar2 och efter det att de erövrat bollen i 
backlinjen, ska de spela/passa den via mittfältet till forwards. Andra vill att 
bollen ska spelas direkt upp till anfallsspelarna. En del tränare betonar för- 
svarsuppställningen och vill genom olika taktiska drag styra motståndarnas 
passningsalternativ för att på detta sätt bromsa upp bollens hastighet med 
vilken den är på väg mot det egna målet. Andra tränare förordar kontrapress 
efter den så kallade 6-sekundersregeln. Denna regel innebär att laget omedel-
bart efter att bollen förlorats ska stör den motståndare som har fått bollen med 
två av sina spelare. Den första spelaren ska börja pressen inom 2,5 sekunder 
och en andra spelare inom 6 sekunder.  

Några avdelar en spelare i en utpräglad spelfördelande roll, som givits olika 
benämningar såsom trequartistas spelande i ytan mellan forwards och mitt-
fältet, enganche som alltid opererar mellan mittfält och anfall, registas som 
agerar längre bak i planen, fantasista som kan ha olika utgångspositioner men 
med stor frihet att agera över hela planen och nummer tio, vilken förknippas 
med speluppläggaren runt vilken övriga spelares roller anpassas. Den strategi 
tränaren väljer att låta sitt lag spela efter, beskrivs som tränarens spelidé eller 
spelfilosofi. Strävan är att den ska prägla lagets sätt att spela fotboll och alla 
förberedelser och instruktioner vid träning och inför match syftar till att lära 
spelarna agera efter tränarens spelidé. Hur väl spelarna lyckas förverkliga 
spelidén påverkas av motståndarna, det egna lagets tekniska nivå och kon-
dition, men ytterst av hur väl spelarna har tolkat tränarens instruktioner om 

2   Lågt försvar innebär att laget när det förlorat bollen till motståndarna snabbt backar hem, ofta med 
nästan alla spelare, för att göra det trångt för motståndarna på den egna planhalvan. Ibland talas det 
även om att försvara sig på den första (egna) tredjedelen av planen.



24

hur laget ska spela och den egna rollen i den aktuella spelidén (Isberg, 1997a; 
1997b). Detta påverkas i sin tur av hur väl spelarens och tränarens tolknings-
ram (referensram) överensstämmer (Isberg, 2001; 2002).

Framtidsscenario

Att som tränare höra någon säga att den har uppfattat en instruktion eller ett 
meddelande är en sak. Att veta om den implicita informationen i budskapet 
är rätt tolkad är en annan. Huruvida individen gjort budskapets inneboende 
konsekvenser medvetna för sig är en annan sak i synnerhet när instruktionen 
avser tankefigurer som försöker åskådliggöra framtida händelseförlopp. Än 
mer intrikat blir förhållandet när tankefigurer förmedlas till flera individer 
samtidigt, vilka i sin tur förväntas samverka kring att realisera det tänkta 
händelseförloppet och gemensamt lösa icke förutsedda skeenden i dess anda. 
Inom lagidrotter är detta förhållande vardag. Där förväntas individen kunna 
tolka intentionerna i tränarens instruktioner och under match lösa förutsedda 
och oförutsedda situationer så att det främjar det egna laget. Arrigo Sacchi, 
AC Milan´s före detta coach, förklarar detta på följande vis: 

Football has a script. The actors, if they´re great actors, can 
interpret the script and their lines according to their creativ-
ity, but they still have to follow the script. (Wilson, 2008, 
s. 313).

Komplexiteten i att ge instruktioner och att åstadkomma en gemensam tolk-
ningsram bland spelarna kan åskådliggöras med hur fotbollen utvecklats de 
senaste åren. Ett exempel är den vidareutveckling av den holländska så kallade 
totalfotbollen som säger att bra lag ej behöver spela med traditionella an- 
fallare. Något som Barcelona FC och spanska landslaget anammat. Allt hand-
lar om rörelse och rollbyten med målet att kontrollera bollen, i fotbollskretsar 
benämnt possession game. 

Varje spelare har i denna vidareutveckling av totalfotbollen med uppställ- 
ningen M-4-6-0 en utgångsposition varifrån han fritt kan agera. Spelaren 
förväntas sedan tillsammans med övriga spelare löpande skapa så kallade posi-
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tionstrianglar3 mellan sig över hela planen dels för att ge varandra understöd i 
det defensiva spelet, dels för att ge varandra passningsalternativ i det offensiva 
spelet. I det offensiva spelet förväntas dessutom övriga spelare röra sig på ett 
sådant sätt att ytor skapas som sedan kan utnyttjas. Främst vill man öppna 
upp den så kallade gyllene ytan framför motståndarnas straffområde där flera 
spelare ska kunna löpa rättvända dvs. med näsan mot motståndarmålet. Spel- 
arens register måste i detta spelsätt vara mångsidigt och innefatta förmåga att 
försvara, anfalla och agera speluppbyggare (playmaker) när han har bollen 
(Wilson, 2008). Denna form att tänka och spela fotboll ställer stora krav på 
individernas spelförståelse, förmåga att kommunicera med varandra och att 
kunna tolka ögonblickliga sekvenser lika. Samtidigt accentuerar detta fria spel, 
där rörelse och rollbyte är centralt, vikten av tränarens förmåga att instruera.

 
Drivande i denna utveckling har Barcelona FC varit på klubblagssidan medan 
spanska landslaget varit det bland nationslagen. Bland övriga lag och nations- 
lag har mycket analyserande gjorts för att finna vägar att försvara sig och bryta 
denna taktik med stort bollinhav. Detta beskriver Fabio Capello i UEFA’s 
Technical Report för Champions League 2016/17.

 We are certainly seeing an evolution, in that the teams who 
opt for the Barcelona possession-based style that set the 
trends a few years ago, now seem to be running into diffi-
culties. This is normal. Any successful model – the elements 
implemented by Arrigo Sacchi, Johan Cruyff or Pep Guar-
diola, for example – is analysed in depth. I would say that, 
now, the trend is that if you win the ball you immediately 
run at the opponents while they are out of balance and can 
be surprised. The key is to win the ball quickly and then 
mount direct collective attacks, entering the penalty area 
quickly. (Capello F.  UEFA’s Technical Report för Champ-
ions League 2016/17 sid. 30).

Studerar vi UEFA senaste rapporter (2013 – 2017) från europamästerskapen i 
fotboll, Champions League och Euro League, och framförallt avsnitten Tech-

3    I artikeln om Barcelona FC framgång, efter det att Johan Cruiff tog över tränarensysslan 1988, beskrivs 
hur alla ungdomslag följde hans idé om hur fotboll ska spelas och som fortfarande gäller inom Barce-
lona. En av lagets stjärnor Xavier (Xavi) Hernandez förklarar detta med att ”vi är triangelns söner. Så 
spelar vi här: i varje situation har den bollförande spelaren inte ett, utan två, passningsalternativ som 
han bildar en triangel med.” (Reng, 2007, s. 85).   
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nical Topics finner vi i dessa rapporter beskrivningar och exempel på hur fot-
bollen hela tiden utvecklas. 

Två skolor är klart identifierbara – dels tränare som företräder ett defensivt 
strukturerat försvarsspel med kontringar, dels tränare som premierar ett stort 
bollinhav och ett varierat anfallsspel.  Den första kategorien var klart domi-
nerande under europamästerskapen 2016 och beskrevs av UEFA:s technical 
observers Alain Giresse (UEFA EURO, 2016 Technical Report. sid. 42) på 
följande vis ”It was a tournament where the teams were tactically well orga- 
nised… and where the emphasis was on shutting down spaces, keeping your 
shap at the back and looking for opportunities to counterattack”. Islands 
landslag var ett tydligt exempel på detta sätta att spela. Den andra kategorien 
som beskrivs i samma rapport är det tyska landslagets spelidé med ett stort 
bollinhav (possession game) i snitt 63% över hela turneringen och med ett 
varierat sätt att attackera motståndaren. Detta beskriver UEFA:s observatör 
Gareth Southgate i samma rapport (sid. 47). ”It was incredible to see how 
quickly Germany reached their opponents area and in such a variety of ways 
– quick passing, good crosses, combinations through balls.”

Om dessa två spelidéer dominerar fotbollen kryddas de med olika strategier 
utifrån den egna spelartruppens kvalitet, motståndarens styrkor och hur 
förutsättningarna förändras under match. Nedan följer en kort redovisning av 
några av de strategier som tas upp i UEFAs olika rapporter.    

Taktisk flexibilitet har blivit mer avgörande än tidigare där coacherna snabbt 
ändrar lagets formering allt eftersom förutsättningarna förändras under 
match. Exempelvis kan ett lags grunduppställning om 4-3-3 förändras till 3-3-
4 vid anfall för att därefter formeras till 3-5-2 eller 4-5-1 i försvarsarbetet bero-
ende på hur motståndarna agerar. 

Traditionella ytterbackar har ersatts av så kallade wing-backs. Det utmärkande 
för wing-backs är att de förenar ett tydligt defensivt ansvar med kontrings- 
fotboll. Förenklat kan detta beskrivas med att den traditionella rollen som 
back och det ansvar som följt med denna roll kommit att utvidgats till att även 
omfatta ett offensivt ansvar. 

Diagonala krossbollar, från ena sidan till den andra, är ett tydligt och framgångs-



27

rikt vapen för att luckra upp defensivt spelande lag. Syftet är få det försvarande 
laget att förflytta sig i sidled för att därigenom skapa tillfälliga blottor. Fram-
förallt är det de så kallade wing-backs som slår dessa diagonala krossbollar.

Målvakternas deltagande blir allt viktigare i uppbyggnaden av spelet. Detta 
visar sig i målvakternas förmåga att inte bara försvara målet utan också i deras 
förmåga att spela med fötterna. Det vill säga att målvakterna snabbt kan slå 
passningar till sina medspelare. I synnerhet passningar på 30 meter och längre 
med rätt adress. Som exempel kan nämnas att Tysklands målvakt Manuel 
Nueur agerade till 85% med sina fötter i alla ingripanden under europamäster-
skapen 2016.  (UEFA EURO, Technical Report 2016. sid. 42)

Playmakern – rollen som speluppbyggare – vilken dirigerar spelet, styr tempot 
och rytmen i spelet har kommit att axlas av fler än en spelare. Vanligt är att 
två spelare, vilka också spelar brett och inte centralt, ansvarar för spelupp- 
byggnaden. Därtill förväntas att alla spelare ska kunna ikläda sig rollen som 
speluppbyggare när de har bollen. Något Michel Platini, UEFAs tidigare presi- 
dent uttryckt på följande vis: ”The playmaker in the modern game is sim-
ply the player with the ball.” (2014/15, UEFA Champions League, Technical  
Report, sid. 25)

Högt press-spel blir allt vanligare. Att snabbt, inom några få sekunder, sätta 
press på bollhållaren hos motståndaren när bollen förlorats blir allt viktigare, 
inte bara att sätta press med en spelare utan att göra det kollektivt för att få ett 
territoriellt övertag och därigenom täcka ytor och försvåra passningsvägarna. 
Att via detta höga press-spel kunna återerövra bollen snabbt ger statistiskt sett 
fler målchanser jämfört med att starta uppbyggnad av spelet från backlinjen. 
Som exempel kan nämnas att av alla mål som gjordes under Champions Lea-
que 2016/17 tillkom 48,4% av målen (184 stycken) när bollen erövrats på den 
sista tredjedelen av planen lika med första tredjedelen av motståndarnas plan-
halva. Det lag som var mest framgångsrikt med detta snabba och höga press-
spel var Barcelona som gjorde 15 av sina totalt 26 mål (58%) efter det att bollen 
återerövrats i motståndarlagens första tredjedel av planen (UEFA Champions 
League, Technical Report 2016. sid. 55). Om motståndaren spelar sig ur den 
höga pressen är det de attackerande spelarnas uppgift att omedelbart backa 
hem till den egna planhalvan för att där formera den försvarsuppställning 
tränarna beordrat.
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Långa uppspel ökar. Syftet med dessa uppspel är dels att minimera risken att 
förlora bollen när motståndarlaget spelar med hög press, dels att utnyttja 
de ytor som kan uppstå bakom de spelare som utgör motståndarnas första 
attackerande press och de ytor som också kan uppstå mellan lagdelarna hos 
det högt pressande laget om inte spelarna agerar följsamt som en enhet när 
laget pressar högt.       

Kontra-attack används av i princip alla lag när de erövrat bollen och skall 
ställa om från försvar till anfall. Utmärkande för detta spel är ett rakt,  
direkt och snabbt spel framåt. Exempel härpå är åttondelsfinalen i Euro League 
2016 mellan Manchester United och Rostov. Juan Mata, Manchester United, 
erövrade bollen från motståndarna vid det egna målet när matchklockan 
visade på 69:46. När bollen passats nio gånger mellan Juan Mata och tre med-
spelare i Manchester United gjorde Juan Mata mål för United. Matchklockan 
visade då på 69:56. Juan Mata har löpt en sträcka om cirka 80 meter på 10 
sekunder och under denna sträcka passat bollen två gånger och skjutit bollen 
i mål. Detta sätt att spela fotboll med ett kompakt defensivt försvarsspel och 
kontringar går också att läsa ut av statistiken från finalen i Euro League mellan 
Ajax och Manchester United 2017. Bollinnehavet i matchen kontrollerades av 
Ajax till 67 %. Bollen passades av Ajax 565 gånger och med 88 % rätt adress 
medan United passade bollen 192 gånger och endast 70 % med rätt adress. 
Ajax hade därtill tre avslut på mål medan United hade fyra avslut på mål. 
Matchresultat blev Ajax 0 – United 2.  Sammanfattningsvis visar detta att för 
att vinna en fotbollsmatch behöver ett lag inte kontrollera bollen; det räcker 
att kontrollera matchen och vara effektiv i kontringsspelet.

Det defensiva spelet med snabba omställningar har börjat få konsekvenser för 
hur lagen väljer att agera under match. Detta noterade UEFA:s technical ob-
server Ginés Meléndez och Jacques Crevoisier (UEFA Europa League 2015/16, 
Technical Report, sid. 25) med följande uttalanden: ”When teams rob the 
ball, the first pass is forward – they don’t run with the ball. Players know they 
can score if they break quickly. In the World Cup in Brazil, the clear trend was 
to transition” och ”The teams who counterattack best have six or seven passes 
and can score and this has led to cases where some teams look like they don’t 
actually want to have possession.” 

Det framtidsscenario UEFAs observatörer tycker sig se i dagens defensivt spe-
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lande lag är att likna vid hur handboll spelas. Det försvarande laget formerar 
sig kompakt på den egna planhalvans första tredjedel och låter det anfallande 
laget disponera bollen. När bollen erövras anfaller laget så snabbt det går och 
när bollen förlorats backar laget omgående hem och intar sina positioner i 
försvarsspelet.   

Den andra kategorien av lag kännetecknas av ett tidigt och högt press-spel med 
stort bollinhav, varierat anfallsspel, tydligast exponerat av Tysklands landslag, 
och ett väl balanserat och kollektivt agerande över hela planen. Detta spelsätt 
utmärks av en kollektiv följsamhet i syfte att uppnå ett territoriellt övertag 
över motståndarna och därigenom begränsa motståndarnas möjligheter att 
etablera ett eget spel.

Oavsett vilken kategori av spelidé ett lag kan identifieras med handlar det om 
att balansera laget så att lagets rörelsemönster hela tiden formar en samman-
hållande enhet, både i det defensiva och det offensiva spelet. För tränarna 
innebär det att forma en kollektiv enhet av individer som förmår att hela 
tiden agera sammanhållet under match. Detta i sin tur förutsätter spelare som 
förmår att läsa spelet och kommunicera i spelet så att laget hela tiden utgör 
den sammanhållande enhet tränaren eftersträvar, såväl offensivt som defensivt. 

Detta ställer höga krav på spelarnas kognitiva förmåga men framförallt höga 
krav på tränarnas pedagogiska förmåga att instruera och kommunicera. Från 
att förklara avgränsade roller och uppgifter i ett styrt och mindre fritt spel, där 
spelarna kan liknas vid schackpjäser, krävs av tränaren förmåga att förklara 
samtliga roller spelarna förväntas kunna ikläda sig. Det krävs skicklighet att 
få spelaren att förstå, för att fortsätta med schackmetaforen, när denne ska 
växla mellan att agera torn, häst, löpare, drottning, kung eller bonde bero-
ende på skeendet i spelet och samtidigt beskriva detta skiftande samarbete så 
att helheten förblir tydlig och förståelsen för den egna uppgiften hela tiden 
står klar. Detta utvecklingsscenario väcker två centrala frågor. Hur skapas en 
samsyn bland spelarna i att tolka matchsekvenser lika och hur utvecklas en 
förståelse för när rollväxlingar i spelet bör ske? Båda dessa frågor flyttar det 
pedagogiska fokuset i träningen från betonandet av vad- och hur- aspekterna 
i fotboll till varför- aspekten, det vill säga till förståelse av och förmåga att 
tolka skeenden under match, dra konsekvenserna av dessa och skapa scenario 
tillsammans. Det innebär kort sagt att gå från färdigheter i att spela fotboll till 
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förmåga att tänka fotboll. AC Milans fd. coach, Arrigo Sacchi förklarar detta 
med att ”Football is born in the brain, not in the body” (Wilson, 2008, 320).4 
Backar vi så till dagens situation inom fotbollen kan samma frågor väckas. 
Hur skall man utveckla förståelse för lagets spelidé hos spelarna och de roller 
spelarna förväntas ikläda sig? Alternativt, hur utvecklas förståelse för helheten 
(spelidén), hur delarna (rollerna) relateras till varandra och till helheten samt 
hur följer tränarna upp att helheten (spelidén) och delarna (enskilda rollernas 
ansvar) är rätt uppfattade? 

I detta framtidsscenario där rörelse och platsbyte inom en sammanhållande 
enhet är helt centralt kommer kraven att accentueras på tränarens pedago-
giska och kommunikativa förmåga men också krav på den enskilde spelarens 
förståelse av spelet, det vill säga dennes spelförståelse.

4    Tanken på att få spelarna till att tänka fotboll framfördes av Harry Lundahl som varit så väl spelare som 
tränare i Helsingborg och därutöver journalist och analytiker. Han betraktade spelet som ett matem-
atiskt system där det gällde att upprätthålla systemets jämvikt. För att lyckas med detta krävdes av 
spelaren att han förstod systemets logik och agerade därefter. (Sund, 1997).
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Kap 3.

Detta bakgrundskapitel är uppdelat i tre block där det första rör studier av 
begreppet spelförståelse och främst studier av, den helt igenom dominerande 
forskaren inom detta fält, Christer Bjurwill. Dessa studier har som ambition 
att definiera begreppets innebörd för att därifrån kunna peka på lämpliga 
träningsinslag och metoder med syftet att utveckla den kognitiva förmågan 
hos spelare. Block två ägnas internationell forskning och erfarenhet kring hur 
förståelse av spel hos ungdomar kan utvecklas. Utgångspunkten här är inte be-
greppen utan själva spelet. Det är från spelet kunskapen successivt byggs med 
målet att utbilda Thinking Players. Block tre behandlar tränare på elit- och 
professionell nivå och följer Leif Isbergs forskningsprojekt Elittränarens situ-
ation i lagspel bestående av fem delprojekt genomförda under perioden 1989 
till 2004. Det prisma utifrån vilket de fem delprojekten analyserat tränarnas 
situation är kommunikation, dels kommunikationens betydelse generellt, dels 
kommunikationens betydelse för tränarna att lyckas i sina värv. 

Spelförståelse
 
Spelförståelse är idag ett vedertaget begrepp inom lagidrotter men det saknas 
en entydig definition. Andra förekommande begrepp inom lagidrotter som 
också saknar tydlig definition är spelintelligens, speluppfattning, bollsinne, 
split vision och bollkänsla. Därför är det inte helt enkelt att veta om samma 
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innebörd avses när begreppen brukas. I boken Bollspel – samspel (Bjurwill, 
1979) diskuterar författaren tillsammans med fyra elittränare från olika lag-
sporter (fotboll, handboll, volleyboll och basketboll) synen på samspel och 
om liknande innebörd läggs i orden speluppfattning och split vision. Någon 
gemensam uppfattning mellan tränarna förelåg inte utan skiljde sig åt. Där-
emot fanns stråk i resonemangen som överlappade de olika idrotterna. En sak 
är dock uppenbar enligt Bjurwill och det är att fotboll inte enbart spelas med 
fötterna utan lika mycket med huvudet och ögonen (Bjurwill, 1979).

Avgränsar vi oss till enbart fotboll belyser Morisbak (1978) i boken Fotball-
forståelse svårigheterna med att etablera en gemensam uppfattning genom att 
ställa frågan: Hva er ferdighet i fotball? Morisbak prövar att svara på frågan 
genom att studera ett flertal internationella och nationella spelare och kon-
staterar att alla har/hade goda fotbollsfärdigheter. Vidare förklarar Morisbak 
med hänvisning till de redovisade spelarna att de alla uppvisar/uppvisade sär-
skiljande färdigheter: 

Det at det nå plutselig falt naturligt å bruke fotballferdighet 
i flertal, gir en pekepinn på at det ikke er så lett å gi dette 
begrepet (ferdighet) et enstydig innhold. Vi kan vei finne 
noe som er felles for disse spillerne, men på mange måter er 
de også svaert forskjellige. Som regel har hver enkelt spiller 
spessielle saertrekk som nettopp kjennetegner denne spell-
erens ferdighet. (Morisbak, 1978, ss. 6-7)  

Det är här lätt att stirra sig blind på de färdigheter en spelare uppvisar när han 
är i kontakt med bollen. Betänker vi då att en spelare i snitt är i kontakt med 
bollen runt en minut under en match (denna tid varierar beroende på spelar-
ens position i laget och lagets taktik) reses frågan – vad gör spelarna de övriga 
89 minuterna när spelaren inte är i kontakt med bollen?  

Morisbak (1978) lyfter fram fyra nycklar som genomsyrar varje situation och/
eller sekvens i spelet oberoende om spelaren är i kontakt med bollen eller inte. 
Se eller uppfatta vad som sker på planen, värdera detta, bestämma vad som bör 
göras och därefter handla. 

Det å oppfatte, vurdere og bestemme er mental eller taktisk 
virksamhet som foregår uavbrutt gjennom hele kampen, og 
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en hver handling springer ut av och henger sammen med 
denne virksomheten. Dersom det klikker på en av disse 
mentale faktorene, vil selve handlingen bli uhensiktsmessig 
eller direkte feilaktig. (Morisbak, 1978, s. 7)   

Fotboll är med detta sagt i största utsträckning ett mentalt spel där den spelare 
som förstår att värdera situationen och handla till lagets bästa äger, med 
Morisbak beskrivning, gode fotballferdigheter.

I projektet Samspel i bollspel: speluppfattning, spelintelligens och split vision, 
Bjurwill (1984), bestående av fyra delstudier studerades den roll speluppfat-
tning och samspelsförmåga kunde tänkas ha inom olika lagbollspel. (Basket-
boll, fotboll, handboll, ishockey och volleyboll). Den centrala frågan var: Hur 
konstituerar sig förmågan till speluppfattning och samspelsförmåga och vad 
kan tänkas utveckla den? Samtidigt som projektet ville belysa i vilka termer 
dessa förmågorna kan beskrivas. Kännetecknande, enligt studien, är spelarens 
kognitiva förmåga att läsa spelet och tänka och rangordna olika handlings- 
alternativ i förväg. Att läsa spelet är också enligt Bjurwill detsamma som att 
förstå spelet. Split vision i sin tur är spelarens perceptuella förmåga inne- 
bärande att samtidigt kunna hålla ett öga på bollen och ett öga på spelet. 
Sammanfattningsvis betraktas spelintelligens och split-vision som delkompo-
nenter till det övergripande begreppet speluppfattning. Samtidigt som man i 
studien drar slutsatsen att dessa begrepp – speluppfattning, spelintelligens och 
split vision – värderas och tolkas olika, varför ytterligare forskning och analys 
av begreppen krävs.

I boken Lir & Lirare, en bok om bollkänsla och spelglädje strävade Bjurwill 
(1987) efter att tillsammans med tio elittränare från sex lagbollsporter (basket-
boll, handboll, fotboll, volleyboll, bandy och ishockey) och poeten Sandro- 
Key Åberg ringa in vad som utmärker verkligt lir och en sann lirare. I inled-
ningen av boken visar Bjurwill på de krav som ställs på spelare för att få till 
stånd ett samspel: en hög grad av speluppfattning, spelintelligens och split 
vision tillsammans med ett väl utvecklat seende på och tänkande om spelet. 
Dessvärre har idrotten i liten utsträckning beaktat de mentala och sociala as-
pekter dessa begrepp reser.  Av tradition har istället tonvikten lagts på fysiska 
och tekniska prestationer. Ytterligare en svårighet är att det saknas ord, helt 
enkelt ett språk med samspelsord klara till sitt innehåll och värde (Bjurwill, 



34

1987). Detta synliggörs när Bjurwill förklarar vad som läggs i ordet lir. Lir är 
samspel, flyt, klapp-klapp, fart, tanke, blick, känsla, lek, list och frihet i spelet. 
Så vad talar vi om när vi talar om lir och lirare? 

 
Med ambitionen att ringa in begreppen lir och lirare och dess betydelse för 
samspel ombads tränarna att svara på tolv frågor. På frågan hur man arbetar 
som tränare för att få fram lir i spelet betonas av tränarna förbättrad teknik 
och spelförståelse, då lir är lika med det snabba spelet. Och på frågan hur man 
ska som tränare göra för att spelarna ska utvecklas till lirare markeras vikten av 
att vara processinriktad som tränare och att inte låsa sig vid resultaten, sam-
tidigt som tränarna strök under vikten att balansera lagets kollektiva rörelse 
på planen med den individuella rörelsen. En krass reflektion över denna 
tränaruppfattning är att det är först när laget består av tio samspelta individer 
som det finns utrymme för en trollgubbe/lirare även benämnd rubrikspelare.  
I artikeln Lagbollspelets didaktik sprider Bjurwill (1989) åter ljus över begrep-
pen spelförståelse och samspelstänkande. Mönstret är snarlikt tidigare studier 
och utgår från frågorna 1) vad innehållet i ledarutbildningen säger om inlärn-
ing till spelförståelse och samspelstänkande och 2) hur detta innehåll omsätts 
i pedagogisk praxis. Från dessa två frågor försöker Bjurwill se om det går att 
samordna ledarutbildningen i sex lagbollspel, hur växelspelet mellan det som 
sker inne på planen och det som sker utanför planen ser ut och vilken syn den 
enskilde tränaren har på hur lagen ska agera dvs. tränarens spelidé. 
 
Som exempel väljer Bjurwill fotboll, där tränaren har sin föreställning om 
hur laget bör spela, och frågan blir hur tränaren får sin föreställning omsatta 
i praktiken. Den gode tränaren har enligt Bjurwill (1989, s. 29) ”förmåga 
att få till stånd en tyst dialog med spelarna och kan transformera sina egna 
föreställningar om spelet till sina spelare på ett sådant sätt att de förstår hans 
intentioner och kan integrera dessa föreställningar med sina egna”. Bjurwill 
säger, med garderingen kanske, att i detta ligger hela kärnan i inlärning av 
spelförståelse och samspelstänkande.
 
Samtidigt med detta finns en farhåga att tränarens föreställningar ensamt får 
styra spelarnas agerande med lite utrymme för den enskilde spelaren att tänka/
agera själva. Därför är det väsentligt att det råder en balans mellan det utifrån 
styrda, dvs tränarens föreställningar, och det som styrs inifrån spelaren själv. 
Detta inifrånperspektiv, att spelaren själv instinktivt förändrar/bryter ett givet 
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rörelsemönster, benämns av Bjurwill (1989) reflektionens praktik, med följd-
frågan hur utvecklar man detta. Något klarläggande svar på denna fråga följer 
inte, utan istället markeras att begreppen spelförståelse och samspelstänkande 
troligen är de mest diffusa målbeskrivningarna i utbildningsprogrammen och 
skulle behöva göras tydligare. 

I strävan att precisera begreppen och få fram ett gemensamt språk för de sex 
spelen med avseende på spelteori, ett nytt begrepp innefattande spelförståelse, 
samspelstänkande och spelfilosofi, lät Bjurwill representanter för de olika 
sporterna (bandy, basket, fotboll, handboll, ishockey, vollyboll) i smågrupper 
(fallstudier) diskutera vad som kan sägas utgöra begreppens innehåll dess core 
curriculum. 57 beskrivande ord och begrepp kom fram som lir, motstånd, 
människor, överflyttning, andra vågen, press, system, etcetera. Och dessa 57 
ord och begrepp kan enligt Bjurwill vara början på den teoretiska delen av 
spelförståelse benämnt spelteori.    
 
Med beaktande av de 57 orden och begreppen restes åter den didaktiska frågan: 
Hur lär man ut spelförståelse? Det bör enligt Bjurwill (1989) ske från toppen 
av utbildningstrappan av tränare och ledare, där spelteori, varmed avses den 
teoretiska spelförståelsen, behandlas för att successivt förenklas på de lägre 
utbildningsnivåerna och landa i praktisk spelförståelse kallad samspelstänk-
ande. Här förs också ett resonemang om skillnaden mellan speluppfattning 
och spelförståelse. Bjurwill skriver: 

Speluppfattning är, som jag ser det, någonting som primärt 
har med spelaren att göra, med dennes spelskicklighet. Det 
har att göra med hans perception, dvs. hur snabbt och rätt 
han uppfattar det som sker inne på planen, runt omkring 
honom. Jag skulle vilja säga så här, att en bra spelare måste 
nödvändigtvis ha en bra speluppfattning men han måste 
kanske inte nödvändigtvis ha en bra spelförståelse. Det 
måste däremot tränaren ha. Denne får gärna också ha en 
bra speluppfattning, även om jag inte vet varför han skulle 
behöva den, för han är ju inte med i spelet. Men en bra 
spelförståelse måste han absolut ha. Jag skulle vilja förklara 
skillnaden som en skillnad i perspektiv. (Bjurwill, 1989, s. 45).    

Sättet på vilket orden förstå och uppfatta används ovan, går att problema-
tisera. Inom fenomenografi som exempel betraktas det vi uppfattar som en 



36

spegel av det vi förstår och inom kognitionsforskning och specifikt begreppet 
mönsterseende beskrivs förmågan att se meningen med något som förmågan att 
urskilja mönster och i de fall vi inte kan urskilja ett mönster kan vi heller inte 
förstå meningen med något. Utvecklar dessa tankegångar längre fram i texten 
under rubrikerna fenomenografi och kognitionsvetenskap.

Att uppfatta har med perception att göra råder ingen tvekan om, men frågan 
blir mer intrikat när vi frågar oss vad som uppfattas och hur detta vad uppfat-
tas, i synnerhet då perception är den tolkande upplevelsen. Det innebär att om 
jag inte förstår rörelsemönstret under en fotbollsmatch, utan enbart uppfattar 
spelare som planlöst springer omkring, kommer min handling att bli där- 
efter. För att handla rätt förutsätts en förståelse av rörelsemönstret som utgör 
matchen. Att som spelare inte förväntas förstå utan endast uppfatta det som 
sker under en match är som att enbart uppfatta schackpjäsernas förflyttande 
på brädet utan att förstå spelet schack. Omvänt att som fotbollstränare äga en 
rik spelförståelse och samtidigt vara i avsaknad av speluppfattning torde vara 
märkligt. För det vi uppfattar är en spegel av det vi förstår. Och det vi inte 
förstår har vi likaledes svårt att uppfatta.

Studien Lagbollspelets didaktik: samordnad tränarutbildning, inlärning till 
spelförståelse, (Bjurwill, 1991b) med syfte att tillföra idrottens utbildningssys-
tem, i dess olika nivåer, ett mer filosofiskt innehåll och med målet att upprätta 
en bättre balans mellan teori och praktik inom utbildningarna i lagbollsporter. 
 
Studien innebar att undersöka 1) vad ledarutbildningarna inom sex lagboll-
sporter – basket, bandy, fotboll, handboll, ishockey och volleyboll – säger om 
utbildning och inlärning av spelförståelse och samspelstänkande, 2) hur det 
teoretiska innehållet i de olika ledarutbildningarna omsattes i praktiken och 3) 
studera eventuell utbildningssamverkan mellan de olika lagbollsporterna. En 
tanke grundad i tron att det borde finnas överlappande innehåll i sporternas 
respektive ledar- och tränarutbildningar. 
 
Bakgrunden till studien var bland annat hur den då aktuella fackdidaktiska 
forskningen skulle kunna påverka de praktiskt–estetiska ämnenas innehålls-
mässiga fokus. Med refererade till Marton (1986) och Kroksmark (1986) lyftes 
den senares fråga med fotboll som exempel fram: Vilka föreställningar har 
fotbollstränaren om sitt spel och hur får han dessa föreställningar omsatta i 
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praktiskt spel via sina spelare på planen? Vad är det som didaktiskt förs över 
från tränare till spelare och hur förs det över? 

Projektet genomfördes i tre steg där det första gällde kartläggning av utbild-
ningarnas innehåll och hur inlärning till spelförståelse behandlades. I steg två 
kontaktades ledare och tränare på fältet för att om möjligt finna ett förenande 
core curriculum till en gemensam utbildning. I steg tre sammanfördes sedan  
ledare och tränare för att dels enas om en definition av begreppet spelförståelse, 
dels utveckla former för inlärning av spelförståelse. 
 
Resultatet pekade ut språket som nyckeln till inlärning av spelförståelse. Bakom 
detta konstaterande finns, enligt Bjurwill (1991b) en semantisk förvirring 
bland tränare om hur man definierar och värderar ord som vidhänger be-
greppet spelförståelse. Denna språkförbistring påverkar i sin tur spelarnas 
föreställningar vilka tränaren med hjälp av sina ord vill forma och utveckla. 
Om man därtill lägger att idrottsspråket till en icke ringa del är enstavigt och 
av kommandokaraktär (Bjuwill, 1991b) blir det svårt att se hur denna kom-
munikationstradition främjar utvecklandet av spelförståelse bland spelarna. 
 
Svaret på frågan - vad är spelförståelse? – resulterade i en uppdelning i dels 
en teoretisk, dels en praktisk spelförståelse (Bjurwill, 1991b). Den teoretiska 
kom att delas upp i kategorierna tid, rum och orsak-verkan, det vill säga en 
klassisk Kants kategorisering (Bjurwill, 1991b) Inom fotbollen används i stäl-
let för dessa Kants begrepp synonymerna tempo, yta och orsak-verkan. Det 
innebär att när laget kontrollerar bollen skapa tid och yta mellan spelare inom 
laget och spelarna förstår vad som orsakar vad och vilken verkan detta får 
på spelet, och när man inte kontrollerar bollen minska tiden och ytorna för 
motståndarna och förstå vilken effekt detta får på spelet. Den praktiska delen 
av spelförståelse handlar om att omsätta teorin i konkret handling (Bjurwill, 
1991b). En grundbult för att lyckas med detta handlar om teknisk snabbhet 
vilket innebär att kunna behandla bollen och samtidigt ha ett öga på spelet 
så kallad split vision. Med denna färdighet ger spelaren sig själv mer tid att 
överblicka spelplanen och rörelsemönstren och att fatta rätt beslut. Vad som 
skall anses vara rätt beslut/handling är underförstått tränarens privilegium. 

Reflekterar vi över vad detta innebär för den enskilde spelaren och laget med 
beaktande av att spelaren under en match i snitt är kontakt med bollen under 
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en minut handlar fotboll främst om rörelse, och att förflytta sig på ett sådant 
sätt att det främjar laget (Bjurwill, 1991b). Av detta följer att tränarens uppgift 
med Bjurwill (1991b) beskrivning är att likna vid en koreografs, en undervisare 
i rörelsemönster. När så tränare pratar om sin spelfilosofi alternativt spelidé, 
handlar det om lagets samlade rörelsemönster även om detta ord inte brukas. 
Spelfilosofin/-idén styr också i olika grad spelarnas frihet att agera. Det hand-
lar därför inte enbart om att koordinera rörelsemönstret på planen utan i lika 
hög grad om att koordinera seendet/tänkandet bland spelarna,5 det vill säga 
kärnan i begreppet spelförståelse så som det här definierats: att skapa tid och 
yta mellan spelarna inom laget när man kontrollerar bollen och att förstå vad 
som orsakar vad och vilken verkan det får på spelet och när man inte kontrol-
lerar bollen minska tiden och ytorna för motståndarna och förstå vilken effekt 
detta får på spelet.  

I fortsättningsprojektet Lagbollspelets didaktik: Exemplet fotboll utvecklar Bjur-
will (1991a) tankarna kring begreppet spelförståelse genom att resonera kring 
det framtida spelet fotboll. Tre scenarier skissas; ett sannolikt, ett möjligt och 
ett önskat. Frågan är hur dessa scenarier kan komma att påverka tränare och 
spelare. 
Det första och sannolika scenariot innebär fortsatt stark (programmatisk) 
styrning av spelet med inslag av fysisk snabbhet och styrka, ett spel med mycket 
kropp och lite huvud och därmed mindre fokus på spelförståelse (Bjurwill, 
1991a). Att träna och utveckla spelare för denna typ av spel är relativt lätt, då 
träningen är fysisk och inriktad mot att programmera spelarna till taktiska och 
lydiga soldater. 

 
Det andra önskade scenariot premierar i motsats till det första ett spel som byg-
ger på teknisk snabbhet och kreativitet och med ökat fokus på spelförståelse. 
Valspråket Bjurwill väljer för denna inriktning är - kunskap är makt - och i 
kunskapen ligger spelförståelsen (Bjurwill, 1991a, s. 6). För tränaren innebär detta 
scenario en tydlig orientering mot att utveckla seendet och tänkandet bland 
spelarna för att förstå vad spelet går ut på och att kunna omsätta tränarens 
spelidé i praktisk handling.  
 
Det tredje scenariot är idén om fotboll som ett spel om tid och ytor på planen 

5    Searle (1997) benämner detta som kollektiv intentionalitet. 
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(Bjurwill, 1991a). Ett direktspel som kräver teknisk snabbhet men framförallt 
mental snabbhet i betydelsen att uppfatta och urskilja vad som händer i spelet, 
att kunna tänka-i-spelet. För tränaren innebär detta ett reflekterat tänkande 
om spelet men framförallt en förståelse av förståelsen av spelet hos sina spelare. 

Bjurwill (1991c). sammanfattar i artikeln Om spelförståelse de två studierna 
ovan. Där framkommer att tränarna ansåg att spelförståelse är en av de ange- 
lägnaste uppgifterna för tränare och utbildare att utveckla och arbeta med. 
Problemet är dock att begreppet spelförståelse är svårtytt och man saknar 
kunskap om vad det egentligen är man vill lära ut och hur det kan läras ut. 
Bjurwill konstaterar också att det inom tränarskrået råder mycket av vane-
seende och vanetänkande. Om tränarna önskar bredda spelarnas seende 
och tänkande, bör de skaffa sig en uppfattning om uppfattningarna och en 
förståelse av förståelsen hos sina spelare, för att med denna kunskap som  
grund etablera en bättre balans mellan teoretisk och praktisk träning.    

I artikeln Spelförståelse i fotboll och handboll, några preliminära resultat, lyfter 
Bjurwill (1994) åter frågan om spelförståelse. Begreppet förstå får här en central 
roll, dels i form av hur spelet förstås utifrån av tränarna, dels hur det förstås 
inifrån av spelarna. Med förstå menas här att uppfatta, avläsa, tolka och reagera 
på olika förlopp i spelet. Förloppet är i sin tur spelarnas rörelser med och 
utan boll och bollens rörelser, dvs. bollvägar. Allt detta inkluderas i begreppet 
spelförståelse och kräver av spelaren en överblick av skeenden på planen och 
framförhållning i tanken om förändringar i rörelsemönster och bollvägar. 
Variationsmöjligheterna är också stora vilket förstås när man beaktar att det 
finns 22 spelare på planen i fotboll. Tempohöjning i spelet påverkar också 
genom att tiden att reagera och handla blir allt kortare. Bjurwill konstaterar 
att spelförståelse och spelintelligens är att betrakta som tyst kunskap och att 
tränare, ledare och spelare tillskansat sig denna kunskap i omklädningsrum, 
före och efter matcher, på hotellrum under kurser, på tu man hand, etcetera. 
Projektet ställer därav frågan hur denna autodidakta tysta kunskap skulle kunna 
ersättas av en mer uttalad formell pedagogik, dvs en systematisk utbildning 
av tränare och en lika genomtänkt utbildning av spelare där man kan ge klara 
svar på vad spelförståelse är, hur den kan läras ut och in och likaså när det är 
lämpligt.

I projektet Inlärning till spelförståelse i lagbollspel (Bjurwill, Lagerström & 
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Nilsson (red.), 1996) intervjuas sexton fotbollstränare, alla med steg-4 utbild-
ning, om spelförståelse i fotboll. Tolv frågor ställs varav tre är av intresse här. 
På frågan: Vad tänker du på i första hand när du hör ordet spelförståelse? kan 
två uppfattningar identifieras. Den första är tydlig med att begreppet är kom-
plext, mycket brett och svårt att definiera. Den andra handlar om att kunna 
läsa spelet, förstå grundförutsättningarna och de stora linjerna i spelet, fatta 
rätt beslut på rätt tid och plats och kunna förutse vad som ska/kan hända. 
På frågan om man anser sig fått en god utbildning i spelförståelse svara de 
flesta nej samtidigt som tränarna är klara över att det är ett svårt område att 
undervisa i och att man i flera fall gått stegutbildningen för länge sedan. När 
tränarna ombeds att nämna några viktiga träningsmoment för att utveckla 
spelarnas spelförståelse är majoriteten av tränarna överens, genom träning, 
praktiska övningar, spel i olika former och att förklara syftet med övningarna 
och instruktioner. Lite tillspetsat kan tränarnas svar sammanfattas med att 
begreppet spelförståelse är svårt att definiera, men om vi tränar så som vi gör 
idag fast lite mer så blir det nog bra. 

Frisk & Ström (1997) identifierar ett antal träningsbara variabler till en sta-
bilare grund för spelförståelse, med det uttalade syftet att öka förståelsen för 
hur förutsättningarna för en ökad spelförståelse kan utvecklas. Inlednings-
vis konstateras i studien att det inte finns mycket litteratur som behandlar 
ämnet spelförståelse, därför koncentrerades litteratursökandet till områden 
som kan sammankopplas med begrepp såsom perception, motorik, relationer 
och självförtroende. I en påföljande intervjustudie (omfattade sju forskare 
inom nämnda områden och fjorton tränare inom lagidrotter) slås fast att 
spelförståelse är en kognitiv process och handlar om att förstå spelet. Två be-
grepp - perceptuell förmåga och motorisk skicklighet – är enligt författarna 
centrala när det gäller att förstå och utveckla spelförståelse. Mycket förenklat 
innebär motorisk skicklighet en kroppskontroll och bollkontroll som gör att 
uppmärksamheten kan läggas på spelet. Perception innebär i sin tur förmåga 
att på bråkdelen av en sekund uppfatta, tolka och värdera ett förändrat rörelse- 
mönster och i samma ögonblick fatta ett beslut och handla därefter. Träning 
av den motoriska förmågan sker vid varje träning även om forskarna markerar 
att den motoriska guldåldern (9 till 12 år) då det är lätt att utveckla och lära sig 
rörelser borde kunna tas tillvara bättre. Med träning av perceptionsförmågan 
förhåller det sig annorlunda. Denna kognitiva process innebär för tränaren 
att till spelarna förmedla en tanke om spelet, förklara rörelsemönster och vad 
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spelaren ska titta på i spelet och att göra denne uppmärksam på konsekvenserna 
av det egna handlandet, lära spelarna att löpande scanna av rörelsemönstret 
under match och läsa in (spekulera i) framtida förändringar för att hela tiden 
vara steget före motståndaren. En nyckel i denna träning är att prata spel 
och att diskutera situationer som uppstår i spelet och hur dessa situationer 
kan lösas. Det handlar om att ge fler spelare bättre förutsättningar genom något 
så enkelt som att kommunicera och föra en dialog enligt författarna. Nu är det 
inte självklart att prata om spelet utan man gör eller som det också uttrycks 
man kör på. Att reflektera över vad man gjort och gör och framförallt prata 
om hur man tänker kring och om detta är en väsentlig del i utvecklingen av 
spelförståelse. Ansvaret för denna reflektion och kommunikation vilar fram-
förallt på tränaren. 

Huruvida det är så enkelt att kommunicera som sägs ovan tål att diskuteras. 
Som författarna själva påpekar, hänvisar orden inte till något som finns i ordet 
självt utan till erfarenheter inom den enskilde spelaren. Vilka associationer 
denne sedan gör och vilka känslor orden väcker inom honom är förborgat så 
länge inte en öppen och tillitsfull dialog föreligger.

Ett annorlunda och mer tillspetsat resonemang kring spelförståelse för Alm 
& Fallby (2010). Författarna inleder med att konstatera att spelförståelse är en 
komplex multifärdighet som ställer höga krav på spelarens skicklighet inom 
flera områden samtidigt. De fortsätter med att begreppet tenderar att bli för 
stort, för invecklat och för teoretiskt. Därtill kommer att det inte finns någon 
entydig och vedertagen definition av begreppet. Även begreppen spelsinne, 
split vision, spelintelligens, speluppfattning och spelskicklighet saknar formella 
definitioner. Detta leder till en begreppsförvirring vilket Bjurwill (1991b,) tidi-
gare visat i sin forskning. Mot denna bakgrund proklamerar författarna: Skit 
i definitionen!  Låt oss istället se vad som händer i praktiken, på planen - se 
på spelet! Efter denna deklaration anläggs en bredsida mot dagens utbildning 
av spelare. Denna sägs fostra bolltittare som följer det uppenbara istället för 
de rörelser bland med- och motspelare som ger upphov till sekvenser och 
händelser i spelet. Att lära spelarna förmågan att se spelet och förstå vad som 
händer är en kognitiv utveckling och för tränarna en pedagogisk utmaning. 

Rekommendationen författarna ger är att med hänvisning till Geir Jordets 
forskning (2010) studera så kallade playmakers eller fältherrar på planen. Det 
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som är utmärkande för dessa är att de orienterar sig om vad som sker på 
planen genom att kontinuerligt scanna av med- och motspelares positioner 
och rörelser. De vrider på huvud och kropp och ser åt helt andra håll än där 
bollen befinner sig. I en studie fick Jordet (2010) möjlighet att med hjälp av 
SkySport och dess splitscreen-center följa ett antal mittfältsspelare i Premier 
League. I en match följdes Chelseaspelaren Frank Lampard. Närstudien av 
Lampard visade exempelvis att tio sekunder innan en passning når honom 
kastar han oavbrutet blickar över hela planen. Med snabba huvudvridningar 
ser han sig över vänster axel fem gånger och över höger axel fyra gånger. Och 
han hinner även med att vända sig helt mot motståndarmålet en gång för 
att studera rörelsemönstret bakom sig.6 När bollen sedan når honom, är han 
redan klar över vart han ska passa den. Studien visar också att de spelare som 
med hög frekvens scannar av omgivningen också har en signifikant högre 
procent (81 %) rätta passningar till medspelare jämfört med att de spelare 
vilka scannar av omgivningen med en lägre frekvens, endast når medspelare 
med 64 % rätta passningar.
 
Denna förmåga att scanna av sin omgivning och se på spelet går att träna 
upp, vilket Alm och Fallby (2010) vill visa med bokens övningsbank. Ju mer 
spelaren tränar denna förmåga att se på spelet, känna igen rörelsemönster och 
karakteristiska situationer, desto mer förfinas förmågan att kunna förutse hän-
delseutvecklingen och vara steget före omgivningen. 
 
Nilsson (2014) åskådliggör detta med en sekvens från matchen Tyskland 
– Sverige i VM-kvalet 2012. Målet är Sveriges kvittering till 4 – 4. Zlatan 
Ibrahimovic springer mot första stolpen på ett inlägg från Kim Källström. 
Zlatan är medveten om att han inte kan göra mål därifrån, men inser att om 
inlägget blir för lågt kommer den tyska backen att nicka bort bollen. Inlägget 
blir mycket riktigt för lågt. Zlatan hoppar då in i backen (obs. juste tackling) 
som missar sin nick tillräckligt mycket för att bollen istället skall hamna just 
bakom straffpunkten hos Rasmus Elm som kvitterar till 4 – 4. Zlatan hade 
kunnat stå kvar och slå ut med armarna för att inlägget inte var tillräckligt 

6   Denna form att löpande scanna av omgivande spelares rörelser och positioner är, enligt mitt för-
menande, att likställa med begreppet split-vision. Något som praktiskt beskrivs av Launder & Piltz 
(2013, s. 35) när de redogör för hur coachen Ron Greenwood utvecklade Sir Trevor förmåga att alltid 
veta var han hade sina med- och motspelare. Under träning knäppt coachen plötsligt med fingrarna och 
bad Sir Trevor att sluta sina ögon och berätta var alla andra spelare befann sig på planen. Så när som 
helst Sir Trevor tog emot en passning kunde han ta de rätta besluten. 
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bra. Backen hade nickat bort bollen och kvitteringschansen gått upp i rök. 
Att förstå spelets idé (spelförståelse) handlar alltså inte bara om att veta hur 
man som enskild spelare ska få framgång utan även om hur man kan hjälpa 
medspelarna/laget på bästa sätt, dvs att tänka kollektivt.

Summering

Bjurwill mfl författare ovan har utgått från ordet spelförståelse och via språket 
försökt bryta ner och förtydliga dess innebörd. Begreppet har dock visat sig 
vara undflyende och svårt att greppa varför studierna hela tiden rört sig runt 
begreppet utan att dess innebörd kunnat preciseras. Den forskning Bjurwill 
initierade i början på 1980-talet kan därför inte sägas ha flyttat forsknings-
fronten så mycket längre fram utan kvar står att det saknas ett språk för att 
kunna tydliggöra vad vi talar om när vi talar om spelförståelse.  Det som dock 
lyfts fram i delar av studierna är att spelförståelse är en kognitiv förmåga och 
att träna upp denna förmåga sägs bli allt viktigare i takt med att spelet blir allt 
snabbare och därmed kraven på spelarna att allt snabbare kunna tolka hän-
delser och skeenden under en match. 

 
Avsaknaden av ett språk gör det dock svårt att etablera en gemensam bild över 
hur denna tolkningsförmåga hos spelarna kan tränas upp, med konsekvensen att 
tränarna prövar egna vägar att utveckla spelarnas kognitiva förmåga. Detta under 
förutsättning att tränaren är medveten om vilken betydelse individens kognitiva 
förmåga har för att kunna realisera tränarens intentioner med sin spelidé. 
 
Begreppet spelförståelse kan också sägas vara kollektivt i den mening att det 
speglar kommunikationen mellan spelare under match, dvs. samspelet där den 
enskildes perceptionsförmåga intar en avgörande roll. Trots detta samförstånd 
om att kommunikation och perceptionsförmåga intar en central roll i diskus-
sionen om spelförståelse har forskningsfronten inte förflyttas mycket längre 
från där Bjurwill startade som pionjär. Ett skäl till detta förhållande har både 
Frisk & Ström (1997) och Alm & Fallby (2010) angett och det är att det saknas 
forskning och litteratur inom området. Både internationellt och nationellt. 
Det finns alltså goda skäl till att intensifiera forskningen kring detta begrepp 
som sägs vara avgörande för hur spelare och lag kommer att lyckas idag och i 
framtiden.
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Thinking Players

Här vänds perspektivet från försöken att definiera det undflyende begreppet 
spelförståelse, till frågan hur utvecklar vi spelarnas förmåga till att förstå spelet? 

Frågeställningen ovan emanerar från skolans värld, och hade som avsikt att 
utmana den utbildningstradition som rådde under 70- och 80-talet i England 
inom ämnet Physical Education. Det som ifrågasattes var ämnets starka orien-
tering mot teknik och att det sammanhang inom vilket tekniken skulle prak-
tiseras marginaliserades. Bunker och Thorp (1986a, s. 7)7 beskriver i boken Re-
thinking Games Teaching förhållandet med: “It could be said that traditional 
methods have tended to concentrate on specific motor responses (techniques) 
and have failed to take account of the contextual nature of games. Författarna 
konstaterade vidare att: The tendency is for teachers to teach how? before they 
teach why? Och entusiasmen bland eleverna: The typial reaction to a lesson 
based on the teaching of techniques is when can we play a game?”.  

Den rådande traditionen hade enligt Bunker och Thorp (1986a, s. 7) lett till:

• A large percentage of children achieving little sucess due to 
the emphasis on performance, i.e. doing

• The majority of school leavers knowing very little about 
games

• The production of supposedly skilful players who in fact pos-
sess inflexible techniques and poor decision making capacity

• The development of teacher/coach dependent performers

• The failure to develop thinking spectators and knowing ad-
ministrators at a time when games (and sport) are an im-
portant form of entertainment in the leisure industry.

 
För att balansera detta förhållande och samtidigt stimulera elevernas intresse för 
spel (games) utvecklade Bunker och Thorp en generell undervisningsmodell8 

7    Boken är en sammanställning av tidigare publicerade artiklar av författarna med målet att ge läsaren en 
bild av bakgrunden till deras utbildningsmodell och förståelse för deras sätt att betrakta ämnet Physical 
Education. (Bunker & Thorpe (Etal.), 1986a)

8   Bunker och Thorp använder begreppet modell när de beskriver hur undervisningen bör planeras och 
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där utgångspunkten är själva spelet och där behovet av en viss teknik visar 
sig för eleven i spelet. Man beskriver det med att i undervisningen gå från 
en technique-centred approach till en games-centred approach. Övertygelsen om 
behovet av ett perspektivbyte förklarar författarna med: 

It is our belief that if the emphasis is shifted to tactical con-
siderations in a game children will recognise that games can 
be interesting and enjoyable as they are helped and encour-
aged to make correct decisions based upon tactical aware-
ness. At this point children should begin to see the need for, 
and relevance of, particular techniques as they are required 
in the game situation.  (Bunker & Thorp, 1986a, s. 7)

Undervisningsmodellen är sekvensiell och applicerbar på alla spel inom skol- 
idrotten och kom att benämnas - Teaching Games for Understanding – för-
kortat TGfU. Modellen riktade sig till gymnastiklärare på alla nivåer inom 
skolans värld när den först presenterades och har successivt kommit att bli en 
etablerad undervisningsmodell. Modellen har också kommit att spridas utan-
för skolans värld vilket jag återkommer till. I sitt grundutförande omfattar 
modellen sex steg. 

 
Det första steget – Game Form - är val av spel. Spelets form fungerar som guide 
för coachen vars ansvar det är att modifiera spelet efter ungdomarnas ålder och 
förmåga. Det kan ske genom att förändra spelplanens yta, nätets höjd, antal 
spelare, tid, m.m. Exempelvis är det inte meningsfullt vare sig för lärandet 
eller glädjen att låta ungdomar i 12-års åldern spela fotboll på en fullstor plan 
uppdelade i två elvamannalag, liksom det heller inte är meningsfullt att låta 
nybörjare i tennis spela med fullsträngade racket och professionella bollar.

 
Det andra steget – Game Appreciation – handlar om att utifrån det modi-
fierade spelet anpassa spelets regler till ungdomarnas fysiska och kognitiva 
förutsättningar, göra reglerna lättförståeliga och medvetandegöra ungdomarna 
om att regler påverkar spelets form. Att som exempel i fotboll och ishockey 
spela utan offside bidrar till öppenhet och fria ytor i spelen, något ungdomar 

bedrivas. När modellens olika stegen sedan redovisas - hur undervisningens innehåll bör anpassas till 
den lärandes kognitiva och fysiska förmåga – använder författarna fortsatt begreppet modell, något som 
gör texten tvetydig då det är metoder som beskrivs, i synnerhet när lärare och coachers förmåga till att 
anpassa undervisningens innehåll behandlas. 
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lär sig väldigt snabbt att utnyttja genom att låta en spelare vara kvar på mot-
ståndarnas planhalva för att när bollen/pucken erövrats, snabbt försöka spela 
upp till hen för att göra mål.
 
Det tredje steget – Tactical Awareness -  innebär att med det modifierade spe-
let och de anpassade reglerna som grund, uppmärksamma ungdomarna på 
behovet av en taktik, dvs hur man kan/bör gå tillväga för att vinna fördelar i 
spelet, som att i fotboll snabbt störa bollhållaren och minimera tiden för mot-
ståndaren att behandla bollen, samtidigt som passningsalternativen begränsas 
genom att ytor skärmas av. 
 
Det fjärde steget är - Decision Making – och avser spelarens beslut om vad som 
bör/måste göras (What to do?) och hur detta bör/måste göras (How to do it?). 
För en professionell utövare sker beslutet om vad och hur momentant utan 
någon uppdelning. För en ungdom däremot kan skillnaden vara betydande. 
Att veta vad som bör göras visar på en medvetenhet om spelets förutsättningar 
och logik (tactical awareness), samtidigt som frågan om hur det bör göras visar 
på hur lämpligt/effektivt det gjorda valet är i förhållande till situationen. Då 
omständigheterna hela tiden förändras under spelets gång, finns det inte ett 
rätt beslut utan grader av det. Att som fotbollsspelare förstå att man måste 
bidra till att öppna upp ytor för sina medspelare – What to do - är en sak, 
men att förstå hur man bör gå tillväga för att göra detta – How to do it - är en 
annan sak.    
 
Det femte steget – Skill Execution – används för att beskriva det aktuella 
moment (rörelse) coachen föreställt sig med hänsyn till sammanhanget och 
ungdomarnas fysiska och kognitiva utveckling. Det kan innefatta kvalitativa 
aspekter av såväl rörelsen/momentet som dess betydelse i den specifika spelsit-
uationen. Det är alltså coachens bedömning av spelaren som ligger till grund 
för den vägledning och information spelaren får. Exempelvis blir väglednin-
gen annorlunda till en spelare i fotboll som kompenserar en bristfällig teknik 
genom snabbhet jämfört med en spelare som brister i snabbhet men visar på 
en utmärkt bollbehandling. Skill Execution skall därför alltid ses utifrån sam-
manhanget/situationen för spelaren och hur spelet modifierats i de tidigare 
stegen.    
 
Det sjätte steget – Performance – är resultatet av de föregående stegen mätt 
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mot kriterier oberoende av den lärande. Det är också gentemot uppsatta krit-
erier som en spelare, oavsett om det gäller på ungdomsnivå eller professionell 
nivå, värderas. Detta gäller såväl teknisk skicklighet som respons på ett spels 
löpande föränderlighet. Författarna sammanfattar modellen med; 

Unlike traditional teaching this approach starts with a game 
and its rules which set the scene for the development of tac-
tical awareness and decision making, in their turn, always 
precede the response factors of skill execution and perfor-
mance. (Bunker and Thorp, 1986a, s. 10)

Det är lätt att bli tilltalad av - Teaching Games for Understanding – som modell 
och betrakta spel som en problemlösningsaktivitet i vilket spelaren tränas till 
att fatta allt klokare beslut.  Det är också lätt att sympatisera med värderingen 
att förståelse av vad som bör göras och när det bör göras är en lika värdefull 
förmåga som att veta hur något tekniskt bör utföras. Metoden ställer dock 
stora krav på coacher att vara förtrogna med det spel som ska till att modifieras 
och regler justeras för. Detta uppmärksammas också av Bunker och Thorp 
(1986a, s. 33) – “Let us conclude by saying that the most interesting result 
of asking teachers to rethink their teaching of games is that many of them 
come to realise how little they understand those games – we wonder why? 
…”  Liknande iakttagelse lyfts också fram i Howarths (2005, s. 100) studier av 
TGfU i samband med lärarfortbildning – “One clear message from all college 
instructors … was that preservice teachers who lack sufficient knowledge of 
the basic structure and strategies of games as performers would find the model 
problematic and frustrating. If preservice teachers do not understand the in-
ternal logic of a game, they will be unlikely to be able to present that game 
successfully to their students.” 

Det man bör ha i åtanke när man tar del av ovannämnda synpunkter på lärarnas/ 
coachernas kunskaper är att modellen är generell. Den riktar sig inte till en typ 
av spel utan beskrivs som applicerbar på alla spel. Synpunkterna blir därmed 
lätt svepande, så länge de spel coacherna har bristfällig kunskap inom inte 
preciseras. 

Författarna konstaterar vidare att det bland lärare/coacher råder en uppfatt- 
ning om att modellen redan är etablerad även om den tidigare inte haft en 
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tjusig etikett – ”A number of teacher see teaching games for understanding in 
terms of small-sided games and mini-games and then they argue that the they 
are doing this work already” (Almond, 1986, s.35). Det går att tolka denna in-
ställning som ett motstånd mot att skifta fokus i undervisningen. Det är också 
lätt att förstå den inställningen när bedömning av utförda prestationer i ett 
lagspel ska till att ske – “Often the teacher sees the teaching of technique as 
the critical part of the lesson indeed lists of skills are presented, week by week, 
to be ticked off and assessed in an evaluation of the children’s performance”, 
(Bunker & Thorpe, 1986b, s. 11). Att värdera en teknisk färdighet är också 
relativt sett enklare jämfört med att värdera en spelares kognitiva förmåga i 
form av Tactical Awareness och Decision Making. I synnerhet i territoriella spel 
som rugby, landhockey, innebandy, handboll, fotboll, lacrosse, ishockey och 
vattenpolo.

Två frågor dyker tidigt upp vid en genomgång av TGfU, utrymme för reflek-
tion för spelare samt coachers förmåga att ställa frågor. Ett av sätten som re-
kommenderas för att åstadkomma reflektion bland spelarna är att frysa spelet 
(Howard, 2005). Det innebär att coachen bryter spelet när hen bedömer att 
spelarna bör uppmärksammas på något eller att hen önskar få en förklaring till 
hur spelaren/-na tänker i och om en viss situation. Syftet med frågorna är att 
stimulera till eftertanke och/eller praktiskt visa på möjligheter i spelet. Detta 
motsägs något av citatet nedan där rätt formulerade och deduktiva frågor sägs 
vägleda den lärande till en djupare kunskap om spelet.

   
In the TGfU model, teachers must not only be knowledge-
able about the game but also able to make appropriate cog-
nitive demands on learners to encourage them to be active 
in the development of tactical understanding. Deductive 
questioning and high levels of verbal interaction with stu-
dents go hand in hand with game designs based on student 
levels of motor skill and tactical understanding. The teacher 
must design the right guestions to help students construct 
a knowledge base about how to play the game. (Howard, 
2005, s. 96).

Risken med deduktivt rätt formulerade frågor är att svaren enbart bekräftar 
den egna kunskapen och att frågorna lotsar spelaren mot en förutbestämd upp- 
fattning om hur spelet bör bedrivas, för ”You get what you ask and look for, 
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so be sure you (really) know what you are asking and how you are looking” 
(Metzler, 2005, s.183). Dilemmat här ligger inte i att formulera frågor utan i 
coachens kompetens, dvs att vara så förtrogen med det spel som utövas att 
som coach tryggt ge utrymme för udda svar och låta spelaren få utveckla sin 
tanke även när denna bryter mot den egna uppfattningen. Lägger vi därtill 
det som ovan noterats om coachers bristande kunskap om spel blir risken än 
större att rätt formulerade frågor snävar in spelarnas förståelse om spelet istället 
för att vidga och fördjupa förståelsen.  
 
Vidare har författarna bakom TGfU gjort en pedagogisk uppdelning av olika 
spel i fyra kategorier: invasion, striking, net/wall och target games. Tanken 
med denna uppdelning är att sammanföra snarlika spel som delar taktiska 
problemställningar och att underlätta för coacher att planera sin undervisning. 
Därtill har fyra pedagogiska principer fogats (Light, 2013). Game sampling 
betonar vikten att hjälpa spelarna att upptäcka likheter och olikheter mellan 
spelen, inom kategorierna, och att underlätta för spelarna till att överföra 
kunskap från ett spel till ett annat. Representation innebärande att pedagogiskt 
koka ner det valda spelet till dess essens med bibehållen struktur och taktiska 
problem. Exaggeration avser en tydlig betoning av det valda spelets regler i 
syfte att dramatisera specifika taktiska dilemman för att därigenom utmana 
spelarnas problemlösningsförmåga. Tactical complexity lyfter fram betydelsen 
av att löpande anpassa spelets komplexitet till spelarnas fysiska och kognitiva 
utvecklingsnivå med målet att spelarna måste anstränga sig för att lyckas i 
spelet.   

Från grundmodellen ovan av Teaching Game for Understanding har det ut-
vecklats olika varianter, (Light, 2013; De Souza & Mitchell, 2010) som kom- 
pletterat modellen med fler steg eller som på annat sätt betonar innehållet i 
stegen olika. Exempel här på är: Games Concept Approach i Singapore, Tactical 
Games Teaching i USA och Canada, Tactical-Decision Learning Model i Frank-
rike och Game Sense i Australien och Nya Zeeland. Utöver dessa förkommer 
också Play Practice i Australien. Samtliga dessa varianter riktar sig likt TGfU 
till skolans värld medan Game Sense och i viss mån även Play Practice även 
vänder sig till coacher utanför skolans värld. Jag avgränsar mig därför till dessa 
två modeller i fortsättningen. 

Game Sense utvecklades av Rod Thorpe tillsammans med Australian Sports 
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Commission (ASC) (Light, 2005). Namnet Game Sense syftade till att mar-
kera dess inriktning mot sport-coaching och samtidigt distansera modellen 
från skolans värld. Bakgrunden till modellen var likt TGfU kritik mot det sätt 
på vilket träningen bedrevs. Denna var teknikorienterad där olika moment 
tränades isolerat utan tydligt samband med när, var och hur de kunde före-
komma i spelet. Även hur coacher betraktade individens lärande och utveck-
ling kom under lupp. Synen dominerades av ett behavioristiskt betraktelsesätt 
där den observerbara handlingen var överordnad individens förståelse. Både 
Game Sense och TGfU är sprungna ur en oro över hur den gängse utbildnin-
gen fokuserade på utförandet av olika tekniska moment och att ungdomars 
förståelse för dynamiken i spel och spel som problemlösning kom i andra 
hand. Modellerna är också tillkomna ur praktik och inte från en specifik teori.

 
För att bättre förstå hur lärandet sker vid användandet av Game Sense har 
Complex Learning theory (CLT) kommit att bli den dominerande teorin (Sin-
gleton, 2013; Light, 2013) Denna ska här förstås som ett paraplybegrepp för 
olika konstruktivistiska teorier samlade runt tre gemensamma, besläktade och 
tillika omfattande ideer om lärande – Learning is an active ongoing process of 
adaptation, Learning is a social process och Learning is a process of interpretation. 
Med denna syn på lärande markeras också dess komplexitet och hur lärandet 
är socialt, kulturellt och fysiskt situerat. Med CLT vill också företrädarna för 
Game Sense utmana föreställningen att lärande är enkelt, linjärt och en lätt 
kvantifierbar process.   
 
Då Game Sense vänder sig till coacher utanför skolans värld med olika erfar-
enhet, är modellen inte lika strikt i formen som TGfU. Istället för en linjär 
steg-för-steg process erbjuder Game Sense ett pedagogiskt ramverk med ut- 
rymme för anpassning till egen erfarenhet och till förhållanden under vilka 
man som coach verkar. Ramverket lyfter fram fyra pedagogiska kännemärken 
vid implementering av Game Sense. Designing the learning environment byg-
ger på en holistisk syn på lärandet där hela spelet är i fokus istället för enskilda 
tekniska och taktiska moment, och som grundar sig på insikten att det mesta 
av lärande sker i ett sammanhang av modifierade spel och spelliknande aktivi-
teter. Emphasizing questioning to generate dialogue är en pedagogisk grundbult 
i Game Sense med syfte att genom öppna frågor stimulera till dialog mellan 
coach och spelare. Det finns heller inte några rätt eller fel svar utan frågandet 
är ett verktyg för att åstadkomma eftertanke och dialog om och kring spelet.  



51

Providing opportunities for collaborative formulation of ideas/solutions that are 
tested and evaluated syftar till att involvera spelarna i att utveckla och påverka 
spelets utformning, låt dem söka egna taktiska lösningar på dilemman, testa 
förslag och utvärdera dem efteråt med målet att stimulera spelarnas kognitiva 
engagemang. Developing a supportive socio-moral environment genom att miss-
lyckanden accepteras och betraktas som ett naturligt inslag i lärandet och där 
prövandet tillåts och uppmuntras i strävan efter att utveckla spelarnas poten-
tial. Till dessa fyra pedagogiska kännemärken kan läggas ytterligare ett – tåla-
mod. Light (2013,) uttrycker detta med att de flesta människor, läs föräldrar 
och föreningsmedlemmar, uppfattar tydlig organisation, klara instruktioner 
och ordning och reda som god lärandemiljö, men man bör ha i åtanke att: 
“Games and particularly those played by children and young people, are typ-
ically chaotic, but they learn to make sens of this chaos” (Light, 2013, s 56). 
Utvecklingen bland ungdomar går inte i takt, den tar tid och den tar olika 
lång tid för olika spelare. 
 
Ett av de viktigaste momenten inom fotboll och också ett av de svåraste mo-
menten att utveckla hos spelare är spelet utan boll (Serra Olivares, García 
López & Sánchez-Mora Moreno, 2011). Trots att det är denna del av spelet 
som utövas mestadels av tiden under en match ägnas träningen huvudsak-
ligen åt olika bollövningar.  Studier gjorda vid ungdomsmatcher i England 
under år 2000 visade på följande karakteristika: matchtid 90 minuter, effektiv 
speltid cirka 60 minuter, kontakt med bollen maximalt 2 minuter och med 
stor variation inom laget. Den retoriska frågan blev därmed: “So what are they 
doing for the other fifty-eight minutes?” (Light, 2013, s. 45). Lite elakt kan 
motfrågan ställas: Om man som tränare inte förstår detta, är man då lämplig 
som tränare? En studie som kastar ljus över vad som sker under en match 
redovisar Critchell, Bosma och Granger (2009). Förutsättningarna var sec-
ondary school students, tre matcher, speltid 10 minuter per match, tre spelare 
i vardera laget och planstorlek 32m ggr 20m. Matcherna spelades in på video 
och utvärderades efteråt. Resultatet visade: 

The players made significantly more tactical decisions (of-
fensive and defensive) than ball skill executions (receives, 
passes, dribbles, shots, duels and interceptions) during 
playing time. The highest number of decisions recorded, 
in a 10-minute game, was 203 and the highest number of 
ball skill executions was 54. Considering the ball was only 
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in play for a maximum of 73% of playing time, the results 
reveal that decision-making, in a game situation, is as im-
portant as the execution of motor skills. (Critchell, Bosma 
& Granger, 2009, s. 31)

Studien visade att spelarna löpande scannade av med- och motspelares posi-
tioner, löpvägar, bollens förflyttning, tolkade denna information, fattade ett 
beslut och handlade därefter. Den spelare som fattade flest beslut, 203 stycken, 
gjorde det med en tidsintervall om 2,15 sekunder per beslut vid en maximal 
speltid om 7,3 minuter. Avgörande för denna akt är spelarens perception – 
“The conscious of what we see around us (vision) is what makes it possible 
to perceive movement and plan our own movements.” (Critchell, Bosma & 
Granger, 2009, s. 19)

Att utveckla förmågan att snabbt uppfatta skeende och att fatta beslut under 
match är en av de centrala uppgifterna i all träning inom territoriella spel 
såsom fotboll, oavsett om det rör sig om ungdomar eller seniorer. Critchell, 
Bosma och Granger, konstaterar att: 

At the upper level of soccer, everyone is gifted physically 
– players have similar speed, strength and power – whilst 
technically there is little difference between professionals 
who play in the same position. Therefore, why do players 
who possess similar physical and technical abilities vary so 
much in their performance? Our research suggests that it is 
the speed of mental processing that makes the difference, 
so future development must focus on training vision and 
mind speed. (Critchell, Bosma & Granger, 2009, s. 32)

Game Sense erbjuder genom sin pedagogik hjälp till coacher att utveckla 
förståelsen bland spelarna för spelet utan boll och det sker ”by guiding learn-
ing through well-planned questioning” (Light, 2013, s. 46). Genom att modi-
fiera tid och rum i spelet kan spelarna utmanas i att läsa spelet och handla allt 
snabbare. Kombinerat med frågor från coachen kan spelarna också uppmärk-
sammas på mönster i spelet med målet att de snabbare ska kunna identifiera 
det eller liknande spelmönster i framtida matcher. Frågorna syftar också till 
att visa på möjligheter i spelet och utveckla egna spelmönster. Nyckelspelaren 
i denna process är coachen. Det är coachens uppgift att skapa en miljö som 
underlättar och stimulerar till lärande, att vara en facilitator där Game Sense 
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är det pedagogiska redskapet.  

Game Sense offers a means through which coaches can as-
sist in the development of perceptual capacities and deci-
sion-making ability. While it is unlikely that such capacities 
and enacted understandings can be directly ’taught’ by the 
coach, their development can be fostered by placing the 
players in appropriate contexts and by guiding learning 
through well-planned questioning. (Light, 2013, s. 46) 

Framgång med Game Sense beror till stor del på coachens förmåga att ställa 
frågor. Det är frågandet som driver lärandet framåt och det är via öppna 
frågor coachen kan involvera spelaren i hur spelet kan utvecklas och samtidigt 
stimulera till diskussion och eftertanke istället för att tala om vad spelarna ska 
göra, allt i syfte att utmana spelaren att tänka i och om spelet och uppmuntra 
till ett intellektuellt engagemang för att nå målet med Game Sense – Thinking 
Players. 

Nu är det inte alltid att frågor uppskattas. Light (2013, s. 54) redogör för en 
händelse där en kvinnlig tränare fick följande respons på en fråga: ”I dun-
no, you’re the teacher, miss. You’re getting paid to tell us what to do!” Kon-
sekvensen av denna hållning, att luta sig mot tränarens instruktioner utan 
reflektion, kan leda till osjälvständighet. Spelare som är allt för beroende av sin 
coach för att handla professionellt, kommer att få problem mot motståndare 
som frekvent ändrar strategi och taktik under en match. (De Souza & Mitch-
ell, 2010; Light, 2005) 

Stannar vi upp här och kort summerar Game Sense står följande kännetecken 
ut. Game Sense utgår från spelet, modifierar det och anpassar reglerna till mål-
gruppen. Coachens uppmärksamhet är riktad mot spelarnas beslut och tolk-
ningar (förståelse) av spelet. Miljöförutsättningarna anpassas för att under- 
lätta lärandet. Spelarna utmanas med designade problemställningar att lösa 
dilemman i spelet och uppmuntras till diskussion för att finna egna lösningar 
på dem. Genom frågor utvecklas kunskapen om spelets dynamik och taktiska 
dimensioner hos spelarna och driver lärandet framåt.
 
I summeringen ovan framgår indirekt att kommunikation och språk är väsent- 
liga områden inom Game Sense. Detta kan också sägas gälla för TGfU. Dock 
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är dessa begrepp, kommunikation och språk, blygsamt behandlade inom den 
genomgångna litteraturen. Detta förvånar då konstruktivismen, här samlat 
under Complex Learning theory (CLT), betonar den sociala dimensionen och 
att vi i interaktion med andra skapar och konstruerar kunskap. Rink (2010) 
uppmärksammar detta och betydelsen av ett språk. 

A problem arises when the pedagogy elicits a response from 
learners that is subconscious in nature; they fail to develop 
the language for planning and thinking about what they are 
doing and how they are doing it. They need a language to 
increase their understanding of the game and to perform at 
a higher level. (Rink, 2010, s.44)

Rink (2010, s. 44) fortsätter och markerar coachens ansvar med att “…helping 
students develop a language for what they are doing and applying it to the 
development of skill”.
 
Light (2013) noterar även att kommunikation inte enbart är verbal utan också 
inkluderar kroppsspråk inom territoriella lagsporter som fotboll. ”Social in-
teraction in games extends beyond verbal interaction to include the ebodied 
dialogue that is possible in games as an ongoing conversation between players” 
(Light, 2013, s.29).  Detta förstärks av Critchell, Bosma och Granger (2009) 
med att det är väsentligt att spelare förstår vikten av att scanna av rörelser i 
omgivningen. ”It is essential that players understand that the information 
needed to solv game problems is all around them and NOT written on the 
ball” (Critchell, Bosma & Granger, 2009, s.83).  Dessa utsagor om språk och 
kommunikation är av karaktären konstaterande. De problematiserar inte be-
greppen utan författarna nöjer sig med att i korta ordalag vandra över området 
kommunikation. 
  
Tar vi så ett steg över till Play Practice och studerar vad som utmärker denna 
pedagogiska mall finner vi stora likheter med TGfU och Game Sense. Den har 
sitt ursprung i skolan, den framför samma kritik mot en allt för teknikorien-
terad undervisning, dess arbetsgång är liksom i Game Sense öppen för egna 
anpassningar och dess huvudsakliga mål är att finna vägar till att engagera 
och motivera ungdomar. Historien bakom mallen går tillbaka till sent 50-tal. 
Alan Launder mötte som nyexaminerad lärare stora klasser och oinspirerade 
ungdomar. En träff med Alan Wade, Director of Coaching for the English 
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Football Association kom att förändra detta förhållande.  Resultatet av mötet 
blev att “… using small-side-games to teach the tactical principles of soccer 
met the students’ need to play, while simultaneously ensuring that they devel-
oped other aspects of skilled play – in other words, practising – without being 
aware of it!” (Launder & Piltz, 2013, s. 7). 

Från denna bas har sedan erfarenheter lagts till det som idag utgör Play Prac-
tice och som kan grupperas i tre fält. 

1. Spelarnas förståelse av spelets regler, lagets taktik, strategi, 
och medvetenheten om den egna individuella och 
kollektiva styrkan. Detta benämns här som Game Sense 
och ska inte förknippas med den tidigare redovisade 
modellen av Game Sense.

2. Spelarnas förmåga att kunna läsa spelet, tolka skeendet, 
besluta vad som är bäst att göra och därefter handla. 
Detta benämns här Reading the Play. 

3. Spelarnas tekniska skicklighet i att behandla bollen och 
adressera den rätt. Detta benämns här Technical Ability.

För att utveckla spelare inom dessa fält används följande strategi: (1) Simpli-
fying Activities innebär att identifiera och välja de moment som ska behand- 
las, förenkla momenten/spelet till spelarnas kognitiva förmåga och fysiska 
förutsättningar och försäkra sig om att spelarna tidigt upplever framgång. (2) 
Shaping Practices innebär att manipulera innehållet i momenten/spelet så att 
det hela tiden kräver en ansträngning av spelaren för att lyckas. (3) Focusing 
Practices innebär för coachen att undervisa i spelet genom att frysa det samma, 
dvs att alla spelare stannar i sina positioner vid coachens signal. Coachen kan 
därefter backa tillbaka händelseförloppet och förklara hur lösningen av en 
spelsekvens får konsekvenser för spelutvecklingen, visa på möjligheter i spelet 
och be spelarna förklara sina intentioner med en handling och hur de ser på 
med- och motspelares positioner etc.
 
Två parametrar är centrala i detta arbete: tid och yta. Genom att manipulera 
de två kan coachen påverka spelet och tvinga spelarna att röra sig för att vara 
spelbara och få tid att hantera bollen. Samtidigt som förmågan att snabbt 
uppfatta med- och motspelares rörelser och att fatta snabba beslut tränas upp.  
Som kontrast till en ung spelare som nästan enbart ser vad som sker framför 
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honom och har svårt att hantera all den information en matchsekvens utgör 
kan en professionell spelare ställas. Launder och Piltz (2013) exemplifierar detta 
med att citera ur en intervju med Sir Trevor Brooking i Saturday Telegraph 
of November 22, 2009. Där berättar Sir Brooking att han hade en bild av hur 
spelarna rörde sig och var placerade på planen. När bollen kom visste han vad 
han skulle göra utan att behöva stoppa bollen, titta upp och därefter besluta 
vad han skulle göra. På frågan hur han hade lärt sig denna förmåga att se och 
minnas rörelser och positioner i omgivningen beskrivs hur Sir Trevor: 

As a young player during training games, his coach Ron 
Greenwood would suddenly click his finger and ask him to 
shut his eyes and describe where everyone else was on the 
pitch: Where had the opposition left space? Where were his 
best-placed team-mates? So whenever Sir Trevor received 
the ball, he could make the right decisions.  (Launder & 
Piltz, 2013, s. 35)

Denna förmåga Sir Trevor Brooking beskriver benämns Skilled Performance i 
Play Practice och är ett sammanfattande begreppet av den skicklighet som är 
resultatet av Game Sense i kombination med Technical Ability. 

Begrundar vi det ramverk som utgör Play Practice och dess positiva inställ- 
ning till coachers möjlighet att integrera egna erfarenheter och forma sin egen 
arbetsmodell utifrån Play Practice, blir frågan hur stor del av resultatet som 
utgörs av Play Practice. Detta kan tyckas vara en petitess men alldenstund 
ramverket ska till att utvärderas blir detta en nyckelfråga. Samtidigt som 
ramverket är generöst mot användaren, reser det också krav på kompetens 
hos coachen, något som också understryks när förmågan att formulera frågor 
kommer på tapeten. Lika viktigt som det är att kunna manipulera ett spel utan 
att göra våld på spelets struktur och idé, är det att kunna se när i spelet man 
som coach ska bryta för att ställa frågor och/eller uppmärksamma spelarna 
på spelsekvenser och skeenden i spelet. Detta är en konst i sig som ställer allt 
högre krav på coachens kunskap och kompetens ju högre upp i seriesystemet 
coachen verkar. När det handlar om kommunikation och hur denna kan ut-
vecklas mellan coach och spelare liksom mellan spelare så är detta ett område 
författarna mer tycks ha snubblat över än ägnat uppmärksamhet. Begreppet 
varken utvecklas eller problematiseras närmare än att det beskrivs som ett 
viktigt område.
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Att kommunikation och språk i TGfU, Game Sense och Play Practice är så lite 
behandlat stämmer till eftertanke, i synnerhet när lagsporter avhandlas. Horst 
Wein (2004) lyfter fram dess betydelse i boken Developing Game Intelligence 
in Soccer. Han konstaterar att ett lags samarbete under en match är en social 
interaktion och en tyst icke verbal kommunikation mellan medspelare. För 
detta krävs av spelarna att de tolkar situationer i spelet lika vilket inkluderar 
förmåga att också tolka motståndarnas tysta icke-verbala kommunikation. 

Consequently, all players of one team have to learn to inter- 
pret the actions of another team mate in relation to the 
actual game situation with the aim to achieve an optimal 
mutual game understanding. (Horst Wein, 2004, s. 8)  

Att tolka innebär också att läsa in vilka rörelser ett moment kan komma att 
resultera i, helt enkelt att förutse med- och motspelares rörelser. Exempel på 
hur förmågan att tolka tecken i form av rörelser kan övas upp är Shadow Exer-
cise och beskrivs av Alciato och Pirlo (2015). Konkret innebär det träning utan 
motståndare och i många fall utan boll, exempelvis att hela laget (elva spelare) 
tränar olika uppspelsvarianter, dvs rörelsemönster, alternativt att vid ett givet 
moment två eller fler spelare springer i maxfart och i bestämda löpvägar (Tra-
pattoni, 2002). Denna form av rörelsekommunikation upprepas till dess att 
alla spelare tolkar det utlösande momentet lika och rör sig i förutbestämda 
mönster. Wein (2004, s.8) konstaterar att: ”Playing soccer means looking out 
constantly for communication under pre-established norms.” 

Författarna till de genomgångna modellerna ger sken av att den presenterade 
pedagogiken kan bidra till utvecklingen av förståelse för spelet hos spelarna. 
Den sägs också kunna utveckla perceptionen, förmågan till att fatta snabba 
beslut, att förstå spelet utan boll och att kunna spela det, helt enkelt att bli 
det Game Sense benämner Thinking Player. Dock visar studien Twenty years 
of Game Sense sport coaching in Australia 1993-2013 – where are we now?, redo-
visad vid 28ACHPER International Conference, Melbourne 2013 på följande: 
”Despite the wide acceptance in the academic literature, Game Sense and 
other game-based approaches have made limited progress in challenging the 
traditional technical skill approches in PE and sport coaching ” (Zuccolo, 
Spittle & Pill, 2013, s. 188). En tänkbar förklaring till detta framför Serrra 
Olivars, García López & Sánchez-Mora Moreno (2011, s. 37) i en studie om 
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nya tendenser i utbildning inom fysik, sport och rekreation. ”La resistencia al 
cambio de los profesionales de la Educación Física y la enorme influencia que 
han ejercido las instituciones deportivas nacionales.” Detta motstånd finner 
delvis sin förklaring i den litteraturgenomgång av modellerna som genomförts 
av Abad Robles, Benito, Giménez Fuentes-Guerra & Robles Rodriguez (2013, 
s. 145). Där konstaterar författarna: ”Como podemos comprobar, existen nu-
merosos aspectos a tener en cuenta a la hora de fundamentar el modelo de 
ensenanza comprensiva del deporte, lo cual, unido a las relaciones entre los 
mismos, hace difícil comprender e implementar dicho enfoque.”  Så länge 
inga studier har kunnat visa på den effekt modellerna säger sig kunna bidra 
till, löper de risken att stanna inom avgränsade kretsar och inte nå ut till den 
målgrupp de vänder sig till.

Summering

Att utveckla Thinking Players är målet för modellerna ovan och detta mål sägs 
kunna nås om tränaren/coachen följer den arbetsgång respektive modell visar 
på. Men oavsett modell så kondenseras de ner till tränarens/coachens kunskap 
om de spel hen arbetar med. Därtill ställs krav på att tränaren/coachen kan 
omsätta denna kunskap i pedagogiskt stimulerande och utmanande aktivi-
teter, och genom vägledning visa spelarna på möjligheter i spelet och kon-
sekvenser av de beslut spelarna tagit med hjälp av frågor som inspirerar till 
eftertanke och reflektion. Därutöver kommer också krav på förmåga att hjälpa 
spelarna att utveckla ett språk för att kunna sätta ord på sina upplevelser och 
tankar i och om spelet och för tränaren att själv bli förstådd, allt i syfte att 
utbilda Thinking Players.
 
Det är coachen/tränaren som är nyckeln, och det är coachen/tränaren som 
förväntas flytta sitt fokus från en teknikorienterad träning till en träning som 
fokuserar på spelet och hur spelarna förstår spelet. Att det föreligger ett mot-
stånd bland coacher/tränare att skifta fokus torde vara ganska naturligt för 
det fungerar ju bra så som det är enligt coacherna/tränarna och att bryta ned 
spelen till small-side-games det gör vi ju redan, så varför ändra. Ett motstånd 
som även föreligger på institutionell nivå enligt Serra Olivars, García López & 
Sánchez-Mora Moreno (2011). 
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En tänkbar förklaring till detta motstånd kan vara det som flera av studierna 
visat på, bristande kunskaper bland tränare och coacher för spelets logik, med 
den påföljd att det blir det svårt att instruera och vägleda spelarna. Det blir, 
för att vara lite elak, enklare att anlägga ett behavioristiskt arbetssätt med 
en teknikorienterad träning där ordning och reda råder och där bristande 
kunskap hos tränaren/coachen döljs i en stor övningsbank.
 
En kritik som kan riktas mot de refererade studierna är att senior- och profes-
sionell verksamhet inte studerats i tillräcklig utsträckning utan att resultaten 
lutar sig mot studier gjorda med ungdomar. En förklaring till detta förhåll- 
ande ger Paul Balsom (2010/10 juni), Head of Sports Science and Performance 
Analysis i Leicester City FC i radioprogrammet Vetenskapens värld. På frågan 
om all den data och den kunskap de har om träning i alla dess former delas 
mellan klubbarna i England förklarar Balsom att så inte sker beroende på att 
klubbarna värnar om den som en hemlighet och inte vill bjuda motståndar- 
lagen på någon erfarenhet. Och är det så att någon studie bedrivs med forskare 
från universitetsvärlden får dom i regel inte publicera materialet.  Ett skäl till 
denna njugga inställning är att det är mycket pengar involverat i fotbollen 
varför eventuellt lyckade träningskoncept eller annan kunskap stannar inom 
tränarteamen och klubben. Dock har Leicester City FC som första förening 
bland klubbarna i Premier League och The Championship beslutat att öppna 
sin verksamhet mot universitetsvärlden och inleda samarbete med forskare, 
med möjlighet att offentligt publicera resultaten, och detta beslut har klubben 
tagit för att man vill ligga i frontlinjen vad gäller Football Science.      

Elittränare

Bjurwill mfl författare ovan utgick från begreppet spelförståelse med ambi-
tionen att konkretisera dess innebörd och därmed kunna visa på vad träningen 
bör fokusera på för att utveckla förståelse för spelet. Under rubriken Thinking 
Players ställdes frågan hur kan vi genom att utgå från spelet utveckla spelarnas 
förmåga att förstå spelet och kunna tolka skeende och händelser under match 
med målet att utbilda reflekterande och medvetna spelare. När vi nu går över 
till Isbergs forskningsprojekt - Elittränarens situation i lagspel - bestående av 
fem delprojekt är det tränarens situation och agerande som står i fokus. Bak-
grunden till forskningsprojektet var att det saknades studier som beskrev och 



60

gav en helhetsbild av elittränares situation och vardag och som hade aktual-
iserats av att det blivit allt vanligare med schismer inom idrottsföreningar och 
i synnerhet i föreningar med lagspel på programmet. 

Den första delstudien - Framgångsrik eller misslyckad - (Isberg, 1991) hade till 
syfte att ta fram en modell som gav möjlighet att belysa tränarens verksamhet 
utifrån ett helhetsperspektiv och samtidigt med hjälp av empiriska studier 
beskriva förutsättningarna för tränarens verksamhet samt analysera tränarens 
beteende i samband med träning och match. Det första syftet uppfylldes  
genom att Chelladurais (2009) multidimensionella modell för ledarskap inom 
idrotten kom att användas i alla fem delstudier. Valet av modell grundades i 
den initialt studerade forskningslitteraturen som visade att ledarskapet är en 
process som sker på olika arenor och i många olika situationer, vilka i sin tur 
äger rum på olika nivåer inom en organisation. Bakgrundsfaktorer som påver-
kar och den kontext inom vilket ledarprocesser sker var det därför väsentligt 
att modellen beaktade, samt att den var tillämpbar i de flesta situationer och på 
olika nivåer inom den livsvärld idrotten utgör. Chelladurais modell svarar, en-
ligt Isberg, mot dessa krav. I ett grovt koncentrat bygger den på antagandet att 
spelares prestation och belåtenhet med densamma är en produkt av dels före-
skrivet tränarbeteende som styrs av faktorer i kontexten och som bland annat 
sätter gränser för vad i den aktuella föreningen som anses vara lämpligt tränar-
beteende, dels förväntat tränarbeteende, som utgörs av spelarnas förväntningar 
på tränarens beteende och dels tillämpat tränarbeteende, som är en funktion av 
tränarens personlighet, spelarnas förväntningar och föreningens föreskrivna 
mönster. I delstudien framkommer att kommunikation är en central faktor 
för tränarna, dels mellan tränaren, föreningens styrelse och fast personal, dels 
mellan tränare och spelare. I de fall de studerade föreningarna haft schismer 
har kommunikationen brustit antingen mellan nivåer och/eller inom nivåer 
i organisationen. Isberg belyser detta med exempel på diskrepans mellan hur 
spelare uppfattat sin roll och vad tränaren avsett med rollen. Spelare har inför 
en match tilldelats en defensiv roll som utförts mycket bra, och där spelaren 
efteråt förväntat sig en belöning i form av beröm, men istället kritiserats av 
tränaren för en dålig offensiv insats.  

Syftet med delstudie två - Varför slutade det så illa? - (Isberg, 1992) var att 
beskriva hur tränare som fått sparken upplevde den inträffade situationen och 
genom analys försöka identifiera faktorer som bidragit till det inträffade. Re-
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sultatet visar på likartat mönster som delstudie ett men markerar och lyfter 
fram diskrepansen mellan föreningens föreskrivna tränarbeteende och träna-
rens tillämpade beteende som den främsta orsaken till att tränare entledigats. 
Som en följd av denna diskrepans förklaras brister i kommunikation mellan 
dels föreningens styrelse och tränaren och dels mellan tränare och spelarna 
vara en nyckelfaktor. 

I delstudie tre - Väsentligheter eller floskler - (Isberg, 1997b) är det övergripande 
syftet att belysa hur tränare på elitnivå i fotboll skapar förutsättningar för, 
genomför och följer upp coachningsprocessen. Syftet preciserades i frågor 
om hur coachning av laget och enskilda spelare går till före, under och efter 
match. I studien görs en genomgång av begreppet coach och coachning. 
Därtill för också Isberg ett kort resonemang om ledarskapsstil utifrån polerna 
uppgiftsorienterad respektive relationsorienterad ledarskapsstil. Då coachens 
främsta redskap är kommunikation görs även en kort genomgång av detta 
begrepp och vad forskningen har att säga om detsamma i anslutning till 
coachning av lag och individer. Isberg konstaterar att coachningsprocessen 
i stort sett är en kommunikationsprocess som tar sig olika uttryck i olika 
faser av coachningsprocessen. Som exempel nämns att förutsättningarna 
för kommunikation är annorlunda under match jämfört med efter match.  
Resultatet av studien visar på en situation där tränarna inte följer upp hur 
givna instruktioner har förståtts av spelarna utan tar för givet att budskapets 
innebörd tolkas på avsett sätt. Inte ens i den situation då en spelare tilldelats 
en specifik uppgift inför en match kontrollerade tränarna hur uppgiften 
förståtts. Som en förklaring till detta förhållande att tränarna tar saker för 
givna nämns fotbollskulturen. De flesta tränare har själva spelat och tror sig 
därför veta hur deras spelare reagerar. Den maktstruktur som traditionellt 
råder inom fotbollen, nämligen att tränaren bestämmer och spelarna lyder, 
får som konsekvens att spelarna blir försiktiga med att ställa frågor som skulle 
kunna visa på bristande förståelse. Risken finns att då hamna utanför laget. Att 
matchbilden trots denna fotbollskultur och tränarnas bristande uppföljning av 
sina instruktioner följer tränarens intentioner tillskrivs i studien det faktum att 
spelarna lärt känna sina tränare och att det successivt etablerats en gemensam 
referensram som gjort det lättare att förstå avsikten med budskapen.  

I delstudie fyra - Supercoach på internationell toppnivå i fotboll - (Isberg, 
2001) är syftet att studera vilka egenskaper, kunskaper och färdigheter som 
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elittränare på internationell toppnivå i England och Italien besitter. De mo-
ment som studerades och som samtidigt kom att utgöra kategorischema för 
analys av resultatet var grundläggande kunskap med underkategorierna kultu- 
rell insikt, spelarerfarenhet, tränarerfarenhet och speciell kunskap med ledarfilo-
sofi, fotbollsfilosofi, kontextuell kunskap och självinsikt som underkategorier. Av 
undergrupperna i den grundläggande kunskapen var kulturell insikt den mest 
framträdande. Resultatet visade att alla tränare såg denna insikt som viktig för 
att förstå det handlingsutrymme som fotbollskulturen i det aktuella landet 
förknippade med tränarrollen och gav tränarsysslan. Inom kategorin speciell 
kunskap visar underkategorin ledarfilosofi vikten av att ha en väl förankrad 
filosofi grundad i en humanistisk människosyn. Detta kommer bland annat 
till uttryck i ett ödmjukt förhållningssätt och respekt och förtroende för indiv-
iden oavsett om det gäller spelare, vaktmästare eller styrelseledamot. Under- 
kategorin fotbollsfilosofi visade i sin tur på vikten av att ha en tydlig och ge-
nomtänkt idé om hur fotboll ska spelas. Att grunden i fotbollsfilosofin är ett 
stabilt försvarsspel är en självklarhet för tränarna. Det spelmönster som därefter 
väljs avgörs av om tränaren väljer spelare som passar ett visst spelmönster eller 
omvänt väljer ett spelmönster som passar de spelare han har till förfogande. 
Kontextuell kunskap, som ingår som underkategori till speciell kunskap, har 
i sin tur delats upp i fyra subkategorier – lärprocessen, observation, analys och 
kommunikation. Av dessa är lärprocessen den praktiska och sker främst på 
planen under träning. Målet för denna del är ytterst att få spelarna att förstå 
och anamma tränarens idé om hur laget ska agera under match. Observation 
handlar om vad som sker under träning och match, där tränarna följer hur 
träningsuppgifter, olika moment under match såsom fasta situationer och in-
tränade spelmönstret och taktiska drag fungerar i praktiken. Analys av hän-
delser sker löpande och handlar om hur övningar under träning utförs och 
hur planeringen av taktiska dispositioner och spelmönster inför en specifik 
match realiseras. Kommunikation, som är centralt för tränarna, utgörs av hur 
samtal förs mellan tränaren och laget respektive enskilda spelare då instruk-
tioner och information ges vid träningar och inför match, när tränarna önskar 
åstadkomma en förändring under pågående match och när tränare efter match 
följer upp utfallet av uppgjorda planer. Den sista underkategorin självinsikt 
rör det sätt på vilket tränarna agerat för att öka insikten om sig själva och 
vidareutveckla sin kunskap inom både fotboll och övriga områden som på 
olika sätt påverkar tränarens roll och vardag.  Det sistnämnda kan exempelvis 
vara hur tränaren utvecklar sin förmåga att hantera kravet på att möta media 
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två till fem gånger per vecka utöver matchtillfället i presskonferenser. 

För att problematisera och diskutera delstudiens material ytterligare fördes 
elementen från kategorierna kontextuell insikt, nedan benämnt fotbolls- 
kultur, ledarskapsfilosofi, fotbollsfilosofi, lärprocess och kommunikation in i 
Giddens samhällsvetenskapliga struktureringsteoretiska (Isberg, 2001) mod-
ell kompletterad med begreppet strategisk kontext. Modellen är uppdelad 
på två nivåer: strukturell nivå och aktörsnivå, där strukturen är beroende av 
aktörernas handlingar och vice versa. Den strukturella nivån utgörs i studien 
av fotbollskulturen som byggts upp av regler och resurser och uppfattas som 
virtuell och därmed beroende av aktörernas föreställningar. Reglerna bidrar 
samtidigt till meningsskapandet och upprätthålls genom språket och det 
dagliga sociala samspelet mellan aktörerna. Struktur förklaras vidare bestå av 
signifiering vilket uttyds som själva innebörden i det som strukturen avser att 
styra, legitimering som är rättfärdigandet av strukturens innebörd och domi- 
nans som avser hur innebördens rättfärdigande formar relationerna mellan 
olika aktörer inom den aktuella kontexten. På aktörsnivån motsvaras signi-
fiering av kommunikation och mellan dessa begrepp uppstår ett tolknings- 
schema. Begreppet legitimering motsvaras i sin tur av sanktion på aktörsnivån 
och mellan dessa begrepp uppstår normer, samtidigt som begreppet dominans 
motsvaras av makt på aktörsnivå, vilket är förbundet med möjligheter. För att 
förstå denna struktureringsteori exemplifieras den i studien med hjälp av olika 
situationer tränare ställs inför. Kort kan dessa situationer och förklarandet 
av modellen beskrivas genom att utgå från aktörsnivå och den position en 
professionell elittränare innehar. Positionen medför makt vilket ger tränaren 
möjligheter att påverka och förändra. Positionen ger också tränaren ett kom-
munikationsövertag i betydelsen tolkningsföreträde. Samtidigt ger positionen 
sanktionsmöjligheter mot den eller de spelare som inte håller sig inom normen. 

De generella slutsatser som dras efter att underlaget studerats med Giddens 
struktureringsteoretiska modell (Isberg, 2001) som raster, är att tränarens 
förmåga att medvetet röra sig inom och mellan områdena och att utnyttja 
tolkningsscheman, möjligheter och normer i form av resurser och regler är 
avgörande för tränarens auktoritet och status inom laget och föreningen. In-
sikten och förståelsen av landets specifika fotbollskultur har också en avgörande 
inverkan på såväl lärprocess som kommunikation, vilket även ger stöd åt att 
kategorin fotbollskultur hör hemma under grundläggande kunskap. En insikt 
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som får karaktären av metakunskap. Samtliga tränare i studien framhåller 
vikten av att ständigt förkovra sig, vara ödmjuk och visa respekt för andras 
kompetens och att lära sig att med distans se kritiskt på sig själva. Detta 
förhållningssätt till yrke och roll går under kategorin självinsikt och tillhör 
huvudkategorin speciella kunskaper. Även kategorin självinsikt får karaktär av 
metanivå. Fotbollskultur och självinsikt blir därmed övergripande begrepp för 
hur subkategorierna lärprocess, observation, analys och kommunikation bör 
och kan hanteras. De undersökta tränarna äger en stor överblick över - och 
samtidigt en medvetenhet i betydelsen reflekterad kunskap om - de villkor 
och förutsättningar de arbetar under, något som inte framkom i samma  
utsträckning i en tidigare studie med nationella elittränare. En gemensam 
nämnare för alla studerade tränare är att de under lärprocessen lägger stor vikt 
vid att spelarna ska förstå spelsystem, taktik och spelarens specifika uppgift 
inom systemet, allt i syfte att etablera gemensamma bilder och försäkra sig 
om att man talar om samma situation och händelse. Vikten av gemensamma 
bilder blir än tydligare när tränaren ska försöka kommunicera ett budskap till 
spelaren under match, samtidigt som 30 000 - 70 000 åskådare är högljutt 
engagerade i matchen. 

I delstudie fem - Supercoach i National Hockey League - (Isberg, 2004) är syftet 
att studera hur coachen som individ med sina kunskaper och färdigheter 
hanterar sin roll i NHL. Bakom detta syfte ligger att resultaten från delstudie 
fyra var så intressanta att det fanns anledning att se om de var specifika för 
kontexten europeisk elitfotboll eller om de hade ett generellt värde, därav 
valet av headcoacher i NHL som studieobjekt. Datainsamlingen gjordes via 
direktobservationer av coachernas beteende under match och med intervjuer. 
Analys av fältmaterialet gjordes i tre steg. Först en kvalitativ genomgång av 
resultatet redovisat i ett kategorischema av typen för Grounded Theory och där 
tre huvudkategorier identifieras - coachen som individ, coachens uppfattning 
om NHL-organisationen och coachens arbetsuppgifter. Resultatet från 
denna analys visade att alla coacherna hade en gedigen spelarerfarenhet och 
tränarerfarenhet både utanför och inom NHL och att de la stor vikt vid att 
etablera goda relationer med och skapa tillit till sin person, både bland spelare 
och bland folk inom föreningens organisation. När förtroende skapats handlar 
det på den här nivån om att sälja in sitt spelsystem till spelarna och att skapa 
en laganda. Ett verktyg betonas också av alla coacher som extra viktigt för att 
nå framgång och det är kommunikationsförmåga. Utan denna förmåga är 
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chansen att lyckas minimal. Analyssteg två bestod av coachernas uppfattning 
av hur de hanterade coachningsprocessen, för att genom dessa berättelser 
finna ut vad som är styrmedlet i processen och hur detta återspeglar coachens 
kunskaper och färdigheter. Sammanfattningsvis visar detta analyssteg att alla 
coacherna har en väl etablerad ledarfilosofi och att de vet vad de vill med sina 
lag. Att kommunikation är det viktiga verktyget för att genomföra idéerna 
framgår också tydligt. Hur kommunikationsprocessen sedan genomförs avgörs 
av coachernas insikt om den egna personligheten, vilket i sin tur påverkar de 
val av styrmedel arbetet orienteras mot, såsom relation, försäljning, lärprocess, 
delegation och kommunikation. Samtliga coacher visade också en stor 
nyfikenhet och intresse för att ta till sig ny kunskap och i synnerhet sådan 
kunskap som handlar om nya lärsituationer och hur dessa kan komplettera 
och fogas till befintlig erfarenhet. I det tredje analyssteget diskuteras resultatet 
utifrån Giddens struktureringsteori i syfte att belysa hur väl coacherna kan 
stärka den egna rollen genom att utnyttja den status som tillskrivs positionen 
som coach i NHL-organisationen. Analysen pekar på att coachen måste 
vara väl insatt i och förstå hur NHL-organisationen är uppbyggd och att 
acceptera den livsstil denna ger upphov till. Detta kan sägas vara en form av 
metakunskap. Vidare visar analysen på betydelsen av coachens ledarfilosofi 
och kommunikationsförmåga för genomförandet av coachingprocessen och 
hur detta i kombination med coachens personliga förtjänster stärker coachens 
maktposition.  

Som avslutning på dessa fem forskningsprojekt presenterar Isberg en teore-
tisk modell för framgångsrikt ledarskap baserad på studiernas resultat. Mod-
ellen utgår från ledarfilosofin och visar hur denna är uppbyggd av individens 
kunskap, färdighet och erfarenhet och hur dessa byggstenar står i relation till 
individens personliga förtjänster. Det centrala verktyget för ledaren är kom-
munikationsförmågan. Det är också i kommunikationen som ledarfilosofin 
visas i den praktiska lärprocessen, samtidigt som kommunikationen är viktig i 
skapandet av laganda, tillit och förtroende bland och till dem som deltar i pro-
cessen. Detta samspel mellan förtroende, innehåll och form i lärprocessen är 
det som ska leda till goda prestationer och därmed framgång. Modellen säger 
också att målsättningarna ska vara realistiska och stå i relation till de aktivas 
förmåga. I detta sammanhang blir ledarens kunskap, färdighet och erfarenhet 
betydelsefulla förutsättningar. 
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Summering

Av Isbergs forskningsprojekt framgår att spelare förväntas vara tekniskt skolade 
och fysiskt färdigutvecklade när de når elitnivå och att det centrala momen-
tet för all träning på denna nivå är att lära spelare taktiska dispositioner och 
spelmönster. Det framgår vidare att tränarna har tolkningsföreträde även i de 
fall tränarna låter spelarna komma till tals eller när tränarna uttrycker att de 
för en dialog med spelarna. Samtidigt framkommer att flera av de studerade 
tränarna inte kontrollerar hur spelarna uppfattat givna instruktioner utan tar 
för givet att budskapets innehåll tolkas på avsett sätt. Detta förhållande för-
klaras med hänvisning till den kultur som råder inom lagidrotter att tränaren 
bestämmer och spelarna lyder. Konsekvensen av detta blir att spelarna blir 
försiktiga med att ställa frågor då de inte vill blotta en bristande förståelse med 
risk för att eventuellt hamna utanför laget. 

Isberg jämställer också coachingprocessen med en kommunikationsprocess. 
Oavsett hur processen benämns tycks ett vitalt moment hastas över eller rent 
av försummas, av i synnerhet av de nationella tränarna, och det är uppföljning 
och kontroll av hur spelarna förstått givna instruktioner. Detta förhållande är 
betänkligt och borde stämma till eftertanke bland tränare. Den kritik man 
eventuellt kan anföra mot Isbergs studier är att underlaget i vissa av delstu- 
dierna inte är speciellt brett utan skulle ha vunnit på att fler tränare ingått i 
studien. Detta gör att man får vara försiktig med att dra allt för långtgående 
slutsatser, men icke för ty, så ger resultatet en tydlig indikation på att den del 
av kommunikationsprocessen, där bekräftelse söks om ett budskap tolkats på 
avsett sätt, borde studeras ytterligare. Inte enbart vad gäller bekräftelse un-
der pågående match utan framförallt hur detta sker under träning och förbe-
redelser inför match. I synnerhet då kommunikation är tränarens viktigaste  
arbetsredskap.  
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Kap 4.

I detta kapitel kommer jag först att behandla kommunikation på ett övergripande 
plan för att därefter problematisera två begrepp inom kommunikationsteorin 
– betydelseproduktion och överföring. Skälet till denna problematisering är, dels 
att visa på hur komplex kommunikationsprocessen är, dels att lyfta fram kom-
munikation som tränarens viktigaste pedagogiska redskap. Att behärska detta 
redskap är i flera stycken avgörande för hur väl tränaren lyckas förmedla sin 
kunskap till sina spelare och i synnerhet gäller detta de teoretiska aspekterna 
av spelet. Att därför ägna detta redskap uppmärksamhet är väsentligt för att 
bättre kunna förstå och tolka tränarnas utsagor. 

Kommunikation

Begreppet kommunikation är mångfacetterat, spretigt och kan avse allt från 
transporter av personer och varor över radio och TV till hur vi använder kropps- 
språket då vi förmedlar något. Jag kommer därför att avgränsa begreppet 
till mellanmänsklig kommunikation och där behandla kommunikation 
dels som överföring av meddelanden (när någon talar till några), dels som 
betydelseproduktion (när vi pratar med varandra).9 I sin enklaste form utgör 
ett samtal mellan två personer mellanmänsklig kommunikation (Wiio, 1976). 

9   Kommunikation sammanfattas av Jansson A. (2009, s. 38) på följande vis: ”en mellanmänsklig process 
vari ett visst symboliskt innehåll genom överföring och/eller delning görs gemensamt för flera”. 
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Denna insnävning av kommunikationsbegreppet kan i sin kortform definieras 
som ”social samverkan med hjälp av meddelanden” (Fiske, 2004, s. 38). 
 
Den gjorda avgränsningen till trots är begreppet kommunikation fortfarande 
brett och vi förstår detta om vi ställer oss frågan: vad är det som inte kom-
municerar? Det går att hävda att allt, precis allt kommunicerar till oss all den 
stund vår uppmärksamhet riktas mot något. För så fort vi uppmärksammar 
något tolkar vi detta medvetet och/eller omedvetet och därmed kommuni- 
cerar detta något till oss genom sin existens. Av samma skäl inkluderas också 
intrapersonell kommunikation genom att intentionaliteten är riktad mot 
något även då vi är ensamma och tänker, det vill säga vi kommunicerar med 
oss själva.10 Samtidigt innebär kommunikation att allt vi ser, hör, luktar på, 
känner eller smakar på stäms av mot vår erfarenhet och då denna är personlig 
blir tolkningen en individuell konstruktion11 av det som kommuniceras och 
därvid också färgad av de emotioner som finns i vår historia.12 Vi kan därför 
aldrig negligera vår historia eller helt sätta den inom parantes då den alltid är 
närvarande. Så när vi muntligen uttrycker oss medverkar vår historia, genom 
sin kroppsliga förankring tonsätter den vårt språk och markerar (förstärker) 
via vår kroppshållning talets klangfärg. Språket är också i dess vida betydelse 
helt centralt för oss människor, inte bara som ett instrument utan som det 
medium vi lever i och som upplåter åt oss den livsvärld (helhet) som vi lever 
oss in i. Ty överallt där kommunikation sker, används språk inte bara utan 
bildas också språk (Gadamer, 1988), ibland i form av språköar för endast in-
vigda,13 ibland i form av diskurs innehållande värderingar och beskrivningar av 

10  Intrapersonell kommunikation definieras som kommunikation inom jaget och som jagets kommunika-
tion med jaget. 

11  När jag använder ordet konstruktion avser jag med detta de löpande bilder som uppstår i hjärnan i det 
att vi tar in information från våra sinnen. Bilder vi stämmar av mot vår historia och synkroniserar och 
redigerar till det som Damasio kallar filmen-i-huvudet. En film i vilket det förflutna, nuet och den 
förväntade framtiden flätas samman och påverkar tänkandet. Samtidigt som när en redigering sker 
av någon bild av de 24 bilder per sekund så har en förändring skett och därmed en justering av vår 
uppfattning om än aldrig så liten.    

12  Känslornas historia och deras inverkan på hur vi uppfattar fenomen i vår omgivning, exemplifieras av 
Damasio, att när vi ser något så ser vi bara inte utan vi känner att vi ser någonting med ögonen. Vi 
känner det i kroppen och detta somatiska tillstånd påverkar oss och de val vi gör i livet. (Damasio, 
1999; 2003).

13  Handbollslandslaget är ett exempel här på. Under förbundskapten Bengt Johansson utvecklades ett 
språk inom landslagsgruppen och en kodkommunikation som starkt bidrog till lagets framgångar. (An-
nerstedt, 2006)
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världen ur en bestämd synvinkel. Denna förmåga att anpassa och vara kreativ 
med språket (tecken)14 (Dimbleby & Burton, 1999) i praktiska situationer ut-
gör det som inom semiotiken benämns språkhandling alternativt talhandling 
(Collin & Guldmann, 2000). Mot detta ställs språksystem som gäller språk 
som en social institution, som vilar på ett grundläggande ordförråd och en 
grammatik.15 

Det muntliga språkets tecken i form av ljudvågor rymmer en uttryckssida 
(det betecknande) och en innehållssida (det betecknade) där innehållssidans 
valör riktar vår intentionalitet och kroppsliga uppmärksamhet. Mot vad styrs 
dels av social konvention, dels av vår egen historia. Praktiskt innebär detta att 
när kommentarer fälls som bonkalag och bonnafotboll i en viss kontext riktar 
ordens innehållssida vår intentionalitet och snävar samtidigt in vad som enligt 
konventionen är utmärkande för dessa värdeord (Hayakawa, 1952) – primitivt 
spelande fotbollslag med mindre välutbildade spelare. Värderingsmässigt kan 
riktningen uppfattas negativt men också positivt i form av respekt för ett lag 
med begränsade resurser, som spelade efter sina förutsättningar och gjorde det 
bra. Dessa ord är relativt banala och speglar uppfattningar av något som pågår 
eller som varit. Mer komplicerat blir förhållandet när orden (tecknen) ska 
måla något som ännu inte inträffat. En kommande fotbollsmatch vars hän-
delseförlopp tränaren vill påverka genom att instruera spelarna till att samverka 
på ett bestämt sätt, i form av tränarens spelidé, kan tjäna som exempel. De 
muntliga instruktionerna blir här till en karta över en terräng som ännu inte 
finns och som dessutom är föränderlig. Samtidigt bär instruktionen på ett 
uttryckligt eller underförstått löfte att om kartan följs leder det till framgång 
(Hayakawa, 1952). 

14   Kommunikation handlar helt och hållet om att ge och ta emot tecken som har betydelse knutna till sig. 
Så när vi talar med varandra ger vi tecken till varandra och så länge vi vet vad dessa tecken betyder kan 
vi tolka dem och tillskriva budskapet mening.  

15   Skillnaden mellan språksystem och språkhandling kan beskrivas på följande vis. ”Schackspelet kan vara 
intressant att jämföra med Saussures langue/parole-modell eftersom det så tydligt markerar förhållandet 
mellan system och handling. Till systemet hör spelbrädet med sina 64 rutor och de 32 rangordnade 
pjäserna, 16 vita och 16 svarta, som får förflytta sig enligt särskilda regler. När spelet väl satt igång försk-
juts pjäsernas ursprungliga värden. Varje nytt drag skapar nya kombinationer med betydelser. I princip 
är det möjligt att bonden, den lägst rankade pjäsen i systemet, kan hota kungen, den ädlaste pjäsen, och 
till och med medverka till dennes fall. I såväl schackspelets system som i det verbala språkets system är 
tecknen givna. När de omsätts i praktisk handling förskjuts betydelserna. De blir beroende av konkreta 
handlingar i skilda sammanhang.” (Hansson, Karlsson, & Nordström, 2006, s. 17.)
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Nu kan språket aldrig bli mer än en översiktskarta av en terräng i vardande 
varför framtiden kommer att fylla ut detaljerna, ofta på ett oväntat sätt och 
ibland på ett sätt som inte uppvisar någon som helst likhet med de kartor 
tränaren tecknat. Orsaken härtill, om vi bortser från motståndare, domare, 
etc. är att ingen kommunikation kan bli fullständig då de tecken i form av 
ljudvågor som vi formar ord med endast symboliserar ting och fenomen i vår 
värld. Ordet eller orden är därför inte saken eller fenomenet varför kartan 
aldrig utgör den terräng som den föreställer. Här inställer sig frågan hur vi 
då kan orientera oss i världen. Svaret är via social överenskommelse om vilket 
språksystem som ska råda och via språkhandlingens ständiga kalibrering om 
ords (tecknens) innehållssida. Översatt till fotbollsmiljön utgör den sociala 
överenskommelsen det spelsystem laget ska följa och den ständiga kalibre- 
ringen nötandet av olika spelmoment för att de ska tolkas lika av spelarna när 
de dyker upp praktiken. Och ju fler lösningsvariationer spelarna behärskar 
ju större blir deras handlingsrepertoar och därmed möjligheten att välja det 
alternativ som bäst främjar laget i den praktiska situationen.    

Fortsätter vi att se till språket i kommunikationen så innefattar varje språkhan-
dling en intrapersonell förhandling i glappet mellan det som sägs och det som 
inte sägs i en utsaga (Dimbleby & Burton, 1997). I denna förhandling fyller 
vi i, lägger till och drar ifrån med stoff från vår egen erfarenhet för att göra 
världen begriplig.16 För en utsagas ord i form av tecken kan aldrig säga allt om 
någonting då meningen inte ligger i ordet självt utan i oss (Dimbleby & Bur-
ton, 1999). Detta utgör en risk till missförstånd, men en risk vi måste accep-
tera för att kunna leva med andra människor. Utifrån detta förhållande kan 
vi resa frågan om det över huvud taget är möjligt att fullt ut förstå varandra. 
Det kanske är så att vi måste acceptera ett tolkningsspann oavsett hur mycket 
vi anstränger oss för att minimera hålrummen i våra utsagor. Utgångspunkten 
borde kanske istället vara att betrakta all kommunikation som ofullständig 
och samtidigt som något ständigt pågående i vår strävan att förstå och ge 
mening åt världen.

Låt oss nu mot denna fond studera vad som i mellanmänsklig kommunika-
tion utmärker betydelseproduktion respektive överföring av meddelanden.

16  De sociala spänningsfält som kommunikation skapar och skapas av visar på att vår förståelse av kom-
munikation alltid måste grunda sig på ett sökande bortom det direkt yttrade och synliga - kommunika-
tionens mellanrum. (Jansson, A., 2009).  
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Betydelseproduktion

Betydelser finns inte utanför oss utan inom oss, i våra kroppar (Dimbleby 
& Burton, 1999; Wiio, 1976). Betydelseproduktion är därmed individuell då 
det är den enskilde individen som tolkar och förstår världen (Dimbleby & 
Burton, 1997). Så när vi som åskådare ser på en fotbollsmatch sker inom oss 
en tolkning av skeendet på planen i det att vi urskiljer mönster i spelarnas 
kollektiva såväl som individuella handlingar. På samma sätt sker en betydelse-
produktion inom oss när vi läser en artikel i en tidning, en skönlitterär bok 
eller en vetenskaplig text. Vi förbinder orden med betydelse i det att vi tol-
kar, förhandlar med texten. Nu äger muntlig kommunikation rum mellan 
två eller flera personer så frågan blir hur betydelse formas i dessa situationer 
och var denna gemensamma betydelse befinner sig. I sin enklaste variant av 
mellanmänsklig kommunikation kan vi studera två fotbollstränare som är in-
begripna i ett samtal om för- och nackdelar med ett högt, aggressivt och tidigt 
försvarsspel. Till sin hjälp använder tränarna en taktiktavla på vilken de plac-
erar runda magneter som representerar det egna lagets spelare och magneter 
formade som kryss, vilka står för motståndarna. Redan genom att komma öv-
erens om att tilldela magneterna dessa funktioner har tränarna gett mening åt 
något godtyckligt och låtit det symbolisera förhållanden som är oberoende av 
dem.17 När de sedan i samtalet argumenterar för och emot ett högt försvarsspel 
använder de på samma sätt talets olika ljudbilder till specifika funktioner, 
nämligen den att representera. 

Nu är människan så finurlig att hon rationaliserar sitt sätt att kommunicera 
genom att inte säga ut allt utan låta vissa tecken-/ljudkombinationer stå för så 
mycket mer än vad dess uttryckssida ger vid handen. Denna form av språklig ra-
tionalisering benämns kodord och vad dessa kodord innehållsmässigt rymmer 
bestäms i sin tur av sociala förhållanden och de relationer som råder inom 
den kultur/subkultur individerna verkar.18 Kodnycklarna i subkulturen fot-

17 Taktiktavlan med magneter som representerar med och motspelare på en fotbollsplan bygger på ett 
exempel ur Searles bok. (Searle, 1997).  

18  Koder är de system i vilket tecken organiseras och som styrs av regler som alla medlemmar i ett samhälle 
godkänt vilket i sin tur gör att kommunikationens sociala dimension är central vid studier av koder. 
Koden utför därmed en socialt kommunicerande funktion. (Fiske, 2004). Bengt Johansson fd för-
bundskapet för Svenska handbollslandslaget berättar i boken (Annerstedt, 2006) om sin strategi med att 
utveckla ett unikt spelarspråk, med kodord som ”gurkburk” och ”japaner”, vilka kunde kommuniceras 
under match utan att motståndarna förstod vad som avsågs. 
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boll uppstår ibland via omskrivningar av ord så istället för att säga avbytare 
användes benämningen bänken. Ibland sker det via låneord som targetplayer 
och libero eller genom att ge tröjnumret nr 10 en speciell innebörd. Men 
kodorden är också mer komplexa som zon-försvar, uppställningen 4,2,3,1 och 
överflyttning vilka alla bär på ett stort tolkningsutrymme. I samtalet mellan 
tränarna används kodord liksom inom andra subkulturer i den förvissningen 
att deras betydelse uppfattas lika. För att åskådliggöra detta kan vi ta del av en 
kort överhörd samtalssekvens mellan två tränare vid Västergötlands fotbolls-
förbunds symposium i Trollhättan hösten 2009. 

Tränare A: […] med högt och tidigt aggressivt försvarsspel riskerar vi att laget 
blir för långt. Det är tryggare med ett lågt försvar. 

Tränare B: Men då måste du kunna ställa om snabbt. 

Tränare A: Sant, men med högt försvar så riskerar vi att de lyfter bakom. 

Tränare B: Ja, men poängen är ju att erövra bollen högt.

Tränare A: Men missar du det och de lyfter så får ni springa felvända.

För den invigde kan detta samtal tyckas klart till sin innebörd. Men tar vi ut 
delar av samtalet kommer vi att finna rika möjligheter till olika tolkningar. 
Vad lägger tränarna i begreppen högt försvarsspel och lågt försvarsspel? Av 
den korta samtalssekvensen kan man få intrycket att de är säkra på vad som 
menas. Men är de verkligen det? Avser de samma sak när de uttrycker sig om 
högt respektive lågt försvarsspel? Det vet vi inte. Vi skulle kunna vända på 
frågan och i stället fråga oss: Kräver verkligen samtal att vi lägger exakt samma 
innebörd i de begrepp vi använder? Naturligtvis bör vi anstränga oss för att 
förstå varandra men vilket tolkningsspann är vi beredda att acceptera innan 
ett samtal anses misslyckat? 

Om vi bildligt försöker åskådliggöra samtalet mellan tränarna och ersätter 
utsagorna med legobitar och låter dessa i takt med samtalets utveckling fogas i 
varandra bildar de efter hand en konstruktion med en tydlig uttryckssida och 
med en mångfacetterad innehållssida och därmed också ett brett tolknings- 
utrymme. Bygger vi vidare med legobitarna ger den första legoplattan samta-
lets grund. Från denna grund byggs så samtalet upp. När någon instämmer 
eller bekräftar tidigare utsaga läggs en legobit till som gör basen stabilare. När 
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samtalet utvecklas vidare läggs bitar på varandra. Och när någon bit ifrågasätts 
plockas helt enkelt den legobiten bort varpå konstruktionens innehållsliga be-
tydelse helt eller delvis ändras. Löpande sker så en individuell tolkning av de 
enskilda utsagornas innehåll samtidigt som dess innehåll stäms av mot hela 
betydelsekonstruktionen tränarna tillsammans konstituerar.19 Det är också 
denna akt som tränarna har att förhålla sig till i tron att dess innehåll tolkas 
på ett likartat sätt av den andre.20 Vilket innehåll tränare A sedan förbinder 
till samtalet kan dock skilja sig från tränare B trots att konstruktionens ut- 
tryckssida uppfattats lika. På precis samma sätt som magneternas positioner 
på taktiktavlan kan tolkas olika kan också samtalet tolkas olika. Denna olikhet 
i tolkningen behöver inte innebära att kommunikationen misslyckats. Istället 
kan betydelsekonstruktionen betraktas som något ständigt pågående, något 
ofullbordat och något som till sitt innehåll påverkas av tid och rum.21 Vi skulle 
också kunna kalla det för en lyckad kommunikation när olika aspekter tillåts 
komma fram i ett samtal och bli föremål för diskussion. I synnerhet när ut-
gångspunkterna är olika. Just genom att olika aspekter ventileras och belyses 
kan uppfattningar av något vidgas och fördjupas.22  

 
Frågan om betydelseproduktion kan problematiseras ytterligare. Detta framgår 
om vi studerar en kort fiktiv samtalssekvens mellan en spelare och en tränare 
rörande spelarens roll som ytterback. Samtalet speglar en situation där tränaren 
vill förändra lagets positioner när de erövrat och kontrollerar bollen. Till sin 
hjälp i samtalet har tränaren taktiktavlan där spelarnas utgångspositioner redo- 
visas i form av utplacerade magnetpjäser. Två faktorer påverkar direkt sam-
talet, dels maktförhållandet mellan tränare och spelare (Rylander, 2014), dels 
målet för spelaren att omsätta innebörden av samtalet i praktisk handling. 

19   I boken Kommunikationsmodeller beskrivs Wilbur Schramm illustration av kommunikationsproces-
sen där individen avkodar ett meddelande, tolkar och översätter det för att sedan ge en respons i form 
av ett nytt meddelande. Denna principmodell för hur två personer interagerar kallas relationsmodellen 
(social relations perspective). (Windahl, 1972).

20 Detta förhållande där deltagarna strävar efter att nå ömsesidig förståelse beskrivs som konvergensmod-
ellen. I korthet handlar modellen om hur två personer uttrycker sig och tolkar varandras utsagor för 
att successivt närma sig varandra i strävan att nå fram till en gemensam förståelse. (Larsson, L. 2008).   

21  Wilbur Schramm uttrycker detta förhållande med: ”In fact, it is missleading to think of the communi-
cation process as starting somewhere and ending somewhere. It is really endless.” (Windahl, 1972, s. 19).   

22  Mot detta resonemang skulle kunna invändas att vi hör det vi önskar höra varför diskussionen lika väl 
kan resultera i att redan rådande uppfattningar förstärks. Något som knappast kan kallas för lyckad 
kommunikation. 
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Tränaren: Som ytterback får du en högre utgångsposition än tidigare. (Visar 
på den pjäs som symboliserar spelaren som ytterback på taktiktavlan.)

Spelaren: Om jag startar högre blir ju ytan mittbackarna ska täcka mycket 
större.

T: Nej, mittbackarna kommer att gå bredare samtidigt som en av balans-
spelarna droppar ned på mitten. (Visar genom att flytta pjäser som symbol-
iserar mittbackarna på taktiktavlan.)

S: Men om balansspelarna droppar och vi ytterbackar håller bredden högt 
vilka ska då gå på djupet?  

T: Genom att du har en högre utgångsposition kommer ytterforwarden att 
vandra in centralt utan boll. (Visar genom att flytta pjäsen som symboliserar 
ytterforwarden på taktiktavlan.)

S: Men då tappar vi ju ytterspelet?

T: Nej, den ytan kommer du att fylla upp. (Visar genom att flytta fram den 
pjäs som symboliserar spelaren som ytterback på taktiktavlan.)

S: Så min korridor ska svara för sista tredjedelen också?

T: Ja, ditt ansvar sträcker sig ända ner till hörnflaggan.

S: Risken för mig blir ju ytan bakom.

T: Nej, den täcks av mittbacken alternativt av balansspelaren.

Betydelseproduktionen i detta samtal skiljer sig från det tidigare redovisade 
samtalet mellan de två tränarna. Det samtalet behandlade objektet högt för-
svarsspel, som tränarna med sina utsagor belyste olika aspekter av.  Aspek-
ter som i sin tur formade den betydelse tränarna hade att förhålla sig till. I 
samtalet mellan tränaren och spelaren ovan är förhållandet annorlunda. Här 
finns redan en konstruktion i form av tränarens tanke om hur laget ska agera. 
Spelaren blir ur detta perspektiv en som ska ledas in i tränarens tankevärld. 
En värld som visuellt presenteras för honom genom magneternas utplacering 
på taktiktavlan och som följs av en diskussion där innebörden i och kon-
sekvenserna av det förändrade spelsättet behandlas. Nu går det dock aldrig att 
helt förutse hur en fotbollsmatch utvecklas, utan samtalets innehållsliga delar 
är att betrakta som fragmentariska bilder vilka fogas samman till ett tänkt 
scenario, där spelaren är protagonisten och tränaren koreografen. Successivt 
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växer så i samtalet innebörden i ytterbackens nya roll och position fram. 
 
I strävan att åstadkomma en förståelse hos spelare för den nya rollen kan scenen 
beskrivas ur flera synvinklar och genom metaforer och liknelser. Men hur väl 
detta än görs så kommer orden endast att ersättas med nya ord. Och då ord 
är symboler för något frånvarande ersätts därmed en symbol med en annan. 
Vi kommer därför aldrig närmare fenomenet utan får det endast beskrivet 
med andra ord, för oavsett hur vi förtydligar och fördjupar våra utsagor finns 
alltid en dold sida, hålrum som vi genom erfarenhet och ibland genom rena 
gissningar fyller ut för att situationen och sammanhanget ska bli oss begripligt 
(Gärdenfors, 2006). Vad vi sedan fyller hålrummen med är alltid individuellt 
betingat trots att vi använder samma koder, delar samma historia och betrak-
tar samma objekt. 
 
Problematiserar vi samtalet ytterligare kan vi ställa oss frågan: mot vad riktas 
spelarens uppmärksamhet? Att spelaren i sin nya roll får ansvara för en längre 
korridor är givet. Men för att förstå sin nya position förväntas spelaren rikta 
sin uppmärksamhet mot övriga spelares positioner och förflyttningar på tak-
tiktavlan och var spelaren själv bör befinna sig i relation till dessa vid olika 
tillfällen (uppställningar). Samtalet handlar i och med detta om rörelsemön-
ster och hur rörelser ska förstås. Spelarens uppgift blir sedan att under match 
löpande läsa av med- och motspelares rörelser för att veta när, hur och vart 
han ska förflytta sig. Övriga spelares rörelser utgör därmed tecken som till-
sammans bildar ett rörelsemönster vilket även de är ett tecken, om än mer 
svårläst.23  Båda dessa tecken, de enskilda spelarna och lagets samlade rörelse- 
mönster, har en uttryckssida och en innehållssida. Exempelvis har finten 
(skottfinten, överstegsfinten, Cruff-finten, mfl) en tydlig uttryckssida och en 
dold innehållssida.24 Uttryckssidan avser att vilseleda motståndaren och dölja 
innehållssidan. Samma förhållande gäller det samlade rörelsemönstret. När en 
eller flera spelare löper i vissa bestämda riktningar gör de detta i syfte att locka 

23  Barthes för i Kritiska essäer ett samtal om teater och beskriver denna som en informativ polyfoni: ett 
fång av tecken. I analogi med detta är steget över till ”de fattigast teater” kort där matchen är en flerstäm-
mig komposition och där varje spelare bidrar till matchbilden. (Barthes, 1967).

24  Avgörande för tecknet är inte storlek utan den nödvändiga föreningen av uttryck och innehåll som 
förutsätter tolkning. Till de riktigt små tecknen hör också finten, som förekommer i boxningsringen 
eller på fotbollsplanen. “Det som kännetecknar finten som tecken är att den manipulerar motståndaren 
genom att dölja innehållet.” (Hansson, Karlsson & Nordström, 2006, s. 12).
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med sig motståndarna och öppna en yta för en medspelare. De spelare som 
agerar på detta sätt utgör rörelsemönstrets uttryckssida och döljer dess inne-
hållssida, att skapa en fri yta för en medspelare. Detta förhållande att enskilda 
spelare (jag) gör någonting som en del av någonting laget (vi) gör benämner 
Searle (1997) kollektiv intentionalitet.

Ser vi med distans på samtalet mellan tränaren och spelaren kan det betraktas 
som en händelse på en tidslinje där målet ligger utanför den betydelsekon-
struktion de gemensamt producerat i form av kommande match samtidigt 
med att föregående match utgör referensstoff. Samtalet blir med detta betrak-
telsesätt något de har att förhålla sig till och återvända till. Spelaren som prak-
tikern och tränaren som betraktare. Samtalets betydelse blir i och med detta 
inte enbart något att justera och förfina genom nya erfarenheter från senaste 
match utan också en mall mot vilken den praktiska handlingen kan stämmas 
av och en mall vars egentliga innebörd finns i samspelet mellan tränaren och 
spelaren.25 

Överföring

Kommunikation sedd som överföring kännetecknas av en linjär förflyttning 
av meddelanden i rummet. I dagligt tal uttryckt som envägskommunikation 
och ofta förenklat i den så kallade S-R-modellen där S står för stimulus och 

25  Buber (1995, ss. 25-26) beskriver detta förhållande på följande vis: ”Jag (Buber) avser emellertid med det 
mellanmänskliga uteslutande sådant som aktuellt sker mellan människor, antingen i full ömsesidighet, 
eller på sådant sätt att det utan vidare kan intensifieras och fullföljas till ömsesidighet; ty båda parters 
delaktighet är i princip ett ovillkorligt krav. Det mellanmänskligas sfär bestäms av sakförhållandet att 
man står inför varandra, och det tar sig uttryck på mångfaldiga sätt i detta som vi kallar ”det dialogiska”. 
Jag menar alltså att det i grund och botten är fel att vilja förstå de mellanmänskliga fenomenen som 
psykiska. När två människor samtalar, så hör visserligen i högsta grad till detta samtal vad som försiggår 
i den enas såväl som den andras själ; vad som sker när man lyssnar och vad som sker när man bereder 
sig att själv tala. Likväl är dessa psykiska förlopp bara något som hemlighetsfullt beledsagar samtalet 
självt; en betydelseladdad fonetisk tilldragelse, vars egentliga innebörd icke återfinns vare sig ”i” endera 
partnern eller i båda tagna tillsammans, utan endast i detta deras levande samspel, det som är verklighet 
”mellan” dem.” 

Före detta förbundskaptenen för Tre Kronor i ishockey Per Mårts förklarar detta förhållande i tematid-
ningen ”Human Resources”, bilaga till Dagens Industri mars 2010, med att byta bilder med spelarna. 
”Ja man måste byta bilder med varandra, bilder av vad uppdraget innebär. Ofta visar det sig att man har 
olika bilder, ur dom skapar man sedan en gemensam.” (Daun, 2010).



77

där R står för respons. Elakt kallad injektionsteorin där kommunikationen 
anses som lyckad när budskapet nått mottagaren utan att innehållet föränd-
rats (Wiio, 1976). En annan vedertagen benämning på linjär kommunikation 
är transmissionsteorin enligt vilken idéer och tankar överförs från en person 
till en annan person med språket som kanal dem emellan (Falkheimer & 
Heide, 2007). Där orden antas innehålla bestämda betydelser och förstås av 
mottagaren på avsett sätt. Kommunikation blir med denna syn ganska trivi-
alt. Det handlar enbart om att använda rätt ord och uttrycka sig korrekt. Om 
det mot förmodan skulle uppstå ett tolkningsproblem för mottagaren så löses 
detta via två principer. Konkretiseringsprincipen och upprepningsprincipen. 
Den första går ut på att skicka mer preciserad, modifierad alternativt exempli-
fierande information. Den andra principen går ut på att upprepa meddelan-
det till dess att mottagaren har förstått budskapet. En kommunikationsform 
som det kan vara lätt att raljera över men rannsakar vi oss själva kommer vi 
att finna att vi ofta praktiserar just denna form av kommunikation. Studerar 
vi transmissionsteorin närmare så består den av fyra element - sändare, med-
delande, kommunikationskanal och mottagare. På denna grund formulerade 
Shannon och Weaver (1998) en matematisk modell för kommunikation över 
långa avstånd bestående av följande element: 

• Informationskälla (den som sänder meddelandet) 

• Sändare (kanal genom vilken man sänder) 

• Sänd signal (meddelandet så som det ser ut vid  
sändningen) 

• Brus (störningar) 

• Mottagen signal (meddelandet så som det ser ut vid 
mottagandet) 

• Mottagare (kanal genom vilken man tar emot  
meddelandet) 

• Destination (den som tar emot meddelandet)

 
Noterbart är att modellen varken tar upp begreppet effekt eller respons utan 
kommunikation ses som en teknisk frågeställning. Det var också den ameri-
kanska militärens bekymmer med att budskap förvrängdes eller gick förlorade 
i skarpt läge som utgjorde bakgrunden till modellen. Bristerna i kommunika-
tionen fanns dock inte inom tekniken utan i den mänskliga faktorn.  I synner- 
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het var det mottagarens svårigheter att koda av det sända meddelandet som 
spökade. Och då vårt språk är en kod gäller det att förstå tecknens och ordens 
innebörd även om sammanhanget förklarar en del och som i Shannon och 
Weaver fall när militära instruktioner ska till att tolkas rätt. En verbal version 
av Shannon och Weaver modell med tillägget överföringens effekt är signerad 
Lasswell (1948 s. 37) och lyder:

• Who? 

• Says what? 

• In which channel? 

• To whom? 

• With what effect?

Senare omformulerades modellen till ”Someone says something somehow to 
someone with some effect” (Windahl, 1972 s. 12). Med tillägget effekt i kom-
munikationsmodellen avses observerbara och mätbara förändringar hos mot-
tagaren. Modellen handlar alltså inte om vilken betydelse ett budskap har för 
mottagaren utan om dess effekt på mottagaren. Intresset är alltså riktat mot 
hur de olika momenten i kommunikationsmodellen kan och bör utformas för 
att åstadkomma en önskad effekt hos mottagaren. 

Problematiserar vi dessa transmissionsmodeller, envägsmodeller så är mot-
tagaren passiv och någon som med rätt ordination av språkligt elixir kan fås 
att reagera i önskad riktning. Nu är mottagandet, lyssnandet av ett språkligt 
meddelande inte någon passiv handling utan en i högsta grad aktiv tolknings- 
akt (Janson, T., 2009). En kommunikationsmodell som uppmärksammar detta 
har utvecklats av George Gerbner (Fiske, 2004; Windahl, 1974). Den är fort-
farande linjär och den innehåller transmissionsteorins grundelement men den 
involverar relationen mellan meddelandet och den verklighet meddelandet 
vill spegla. Och den ser kommunikationsprocessen som två alternerande di-
mensioner – den perceptiva samt den kommunicerande. Individen som aktivt 
tolkande subjekt kommer därmed mer i fokus och modellen kan i ett starkt 
koncentrat beskrivas på följande vis:
  

• Processen startar med att en händelse (objekt, fenomen) 
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uppfattas av en person. (Sensation26) 

• Vad hon uppfattar av händelsen och hur hon uppfattar 
(tolkar) händelsen styrs av hennes historia och av om-
ständigheterna. (Perception) 

• Händelsen, så som personen uppfattat den, översätts till 
ett meddelande, bestående av form och innehåll och som 
distribueras via en fysisk kanal så som vår röst. (Kommu-
nikation)

• Meddelandet utgör en symbiotisk enhet av kanal, form 
och innehåll och uppfattas som en händelse27 av mot-
tagaren. (Sensation)

• Vad mottagaren i sin tur uppfattar av meddelandet och 
hur mottagaren uppfattar meddelandet styrs av den in-
dividuella historien och omständigheterna. (Perception)

Diskuterar vi Grebners modell och ser till vilken relation mottagaren av med-
delandet står till den händelsen hon får relaterad för sig finner vi henne i 
slutet av följande kedja: händelse – sändarens uppfattning av händelsen – 
mottagarens uppfattning av sändarens uppfattning av händelsen. Mottagaren 
står alltså i en indirekt relation till de delar av händelsen sändaren valt att 
förmedla. Detta förhållande där vi står i en indirekt relation till händelser i 
vår omgivning utgör en stor del av vår vardag. Media står som det tydligaste 
exemplet på denna förmedling av händelser men även i det lilla sker detta 
dagligen.  En tränare ser en sekvens under en fotbollsmatch vänder sig till sin 
assisterande tränare och ger en kort beskrivning av vad och hur han erfarit 
sekvensen. För den assisterande tränaren är det tränarens omedelbara uppfatt- 
ning av sekvensen han får ta del av. Om det däremot skulle till att förflyta en 
tid, någon dag eller mer, mellan sekvensen på fotbollsplanen och till dess att 
den berättas för den assisterade tränaren blir kedjan längre genom att moment 
- tränarens rekonstruktion (minnesbild) av sekvensen - tillkommer. Applicerar 
vi så Grebners modell på fotbollens vardag och en situation där tränaren valt 

26 Gärdenfors (2000) gör en uppdelning mellan sensation, perception och föreställning. Sensationer är 
omedelbara sinnesintryck som talar om vad som håller på att hända just nu och inkluderar kroppsliga 
emotioner. Perception är tolkade sinnesintryck medan föreställning utgörs av något som är obero-
ende av om det som representeras är närvarande eller ej. I analogi med sensation och perception kan 
föreställning översättas med imagination. 

27  Då ljud är hårt knutna till det som händer just nu lever orden bara när de uttalas och utgör därför en 
händelse. (Johansson & Malmsten, 2009).
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att spela in en fotbollsmatch för att sedan klippa ut olika sekvenser och med 
dem som underlag göra spelarna uppmärksamma på olika scenarier får vi föl-
jande kedja: 

• Processen startar med att tränaren ser en match och sam-
tidigt låter spela in matchen på DVD. (Sensation)

• Efteråt analyseras matchen och spelsekvenser klipps ut 
och läggs över på en speciell DVD. Urvalet av spelsekven- 
ser styrs av vad tränaren riktar sin uppmärksamhet mot 
och hur tränaren tolkar och värderar sekvenserna. (Per-
ception)

• De sammanställda sekvenserna på DVD (kanalen) dis-
tribueras till spelarna och där form utgörs av rörliga 
bilder och innehållet av de tecken enskilde spelare och 
lagets samlade rörelsemönster uppvisar. (Kommunika-
tion) 

• För mottagaren utgör DVD med dess form av rörliga 
bilder och innehåll bestående av tecknen tillsammans 
skälva händelsen. (Sensation) 

• Vad och hur spelaren eller spelarna uppfattar händelsen 
styrs av individernas historia och omständigheterna. 
(Perception)

Denna situation med överföring av meddelande i form av rörliga bilder har 
den fördelen att det går att återvända till, repetera och memorera rörelsemön-
stret aktörerna visar på de rörliga bilderna. Med instruktioner från tränaren 
har denne också möjlighet att rikta spelarnas uppmärksamhet mot det rörelse- 
mönster tränaren vill ska studeras. Betydelsen i meddelandet finns därmed i de 
rörelsemönster aktörerna visar på de rörliga bilderna. Förhållandena blir annor- 
lunda när endast muntlig kommunikation står till buds vid överförandet av 
ett budskap och i synnerhet när budskapet vänder sig till samtliga spelare i 
truppen. Om instruktionen avser att förklara lagets samlade rörelsemönster 
och taktiska dispositioner blir det knepigare. Några bilder att förtydliga med 
finns inte till hands utan orden är bärare av budskapet vars mål är att väcka 
bilder inom spelaren, bilder över hur matchen kommer att gestalta sig all den 
stund tränarens instruktioner efterlevs. Vi kan exemplifiera detta med en fik-
tiv situation där tränaren instruerar om hur lagets kollektiva rörelsemönster 
ska vara när motståndarna erövrat bollen och särskilt hur ett visst taktiskt 
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moment att påverka/styra motståndarnas uppspelsalternativ är tänkt att ske. 

”När vi förlorar bollen på sista tredjedelen måste vi snabbt backa hem. Stänga 
ytor och tvinga motståndarna att spela i sidled. När vi väl är hemma måste 
N.N. och M.M. (lagets två forwards) skärma av uppspelsvägar och styra (tvinga) 
dom till att spela upp via Gösta och Gunnar. (En högerback och högermittfäl-
tare som av tränaren bedömts ha svaga passningsfötter.) För övriga gäller det att 
följa N.N:s och M.M:s rörelser, ligga nära motståndarna, krympa ytor och 
stänga passningsvägar.  Och om och när dom spelar bollen till Gösta eller 
Gunnar (den svaga länken) snabbt flytta över laget, stressa dom och tvinga 
dom att ta tidiga beslut med ett aggressivt spel. Och vi måste vara kompakta, 
vi får inte bli utspridda när vi flyttar över laget, utan vi måste hålla ihop laget. 
Gör vi inte det blir vi straffade direkt.” 

Det av tränaren upptecknade rörelsemönstret kan tyckas vara enkelt och 
budskapet lätt att ta till sig; backa hem, krympa ytor, styra och stänga upp-
spelsvägar och flytta laget. Allt i syfte att snabbt återerövra bollen. Om vi 
begrundar innehållet lite närmare så poängteras vikten av att hålla ihop laget, 
att agera tillsammans som ett vi. Ett vi som av Searle (1997) rubriceras som 
kollektiv intentionalitet och där den avgörande beståndsdelen är känslan av 
att göra någonting tillsammans och där varje enskild handling härleds från 
denna känsla. 

 
Det man kan reflektera över är begreppet känsla som utgångspunkt för kollek-
tiv intentionalitet. Ett begrepp som Searle konkretiseras till vi avser i polemik 
mot den traditionella bilden av vi-intentioner – jag avser och tror att du tror 
att jag tror … . För att exemplifiera detta vi avser använder Searle bland annat 
fotboll, boxning och schack. Känslan av att vi avser något är en sak men utan 
en gemensam förståelse av vad vi avser att åstadkomma och hur vi avser att 
åstadkomma detta riskerar känslan att stå i vägen för tanken. Den enskilda 
handlingen blir av karaktären hjälpa till istället för hjälpas åt. Det som ytter- 
ligare gör Searles resonemang betänkligt är att han inte klargör hur den kollek-
tiva intentionaliteten, detta vi, etableras i exemplet fotboll. Frågan blir: Hur 
synkronisera spelarnas rörelsemönster till en enhet där det sammanhållande 
kittet utgörs av Searles - vi avser? 
 
Att som tränaren i exemplet ovan inpränta i spelarna vikten av att hålla ihop 
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laget, synkronisera rörelserna och agera som en enhet, ett vi, förutsätter att 
spelarna förstår varandras avsikter, dvs att de kan tolka med- och motspelares 
rörelser, bakomliggande intentioner och helt kort, kunna läsa spelet. 

Nu kan vän av ordning med hänvisning till Searle hävda att, när två individer 
gör något gemensamt, – vi avser – är det lika med kollektiv intentionalitet. 
Den kollektiva intentionaliteten består dock av olika grader individuell inten-
tionalitet. Att ha en egen tanke om spelet schack benämns första gradens inten-
tionaliet. Att ha en uppfattning eller misstanke om vilket drag motståndaren 
kommer att göra innebär att ha andra gradens intentionalitet. Det vill säga ha 
förmågan att tänka sig in i hur den andre tänker om eller upplever spelet. 
Saknas denna förmåga hos en av schackspelarna föreligger inte någon kollek-
tiv intentionalitet. Svingar vi oss tillbaka till exemplet fotboll och tar del av 
Dunbars (2006) utläggning i ämnet lyfter vi oss till tredje och fjärde gradens 
intentionalitet. Där handlar det om att tänka sig in i hur flera individer tänker 
och har för avsikter samtidigt. Typ: jag tror att motståndarnas mittfältare 
kommer att passa bollen bakom vår back (2:a gradens intentionalitet) och jag 
är övertygad om att vår back inte uppfattar detta utan tror att bollen passas 
i en annan riktning (3:e) samtidigt som motståndarnas ytterback tror det jag 
tror om var bollen kommer att passas (4:e) och påbörjat sin löpning samtidigt 
som deras ytterforward också uppfattar det jag uppfattar och faller ner och 
täcker upp bakom deras ytterback (4:e). Detta är innebörden i att kunna läsa 
spelet och en förutsättning för att kunna agera som ett kompakt lag och inte 
som utsprida solitärer. 

Var finner vi då betydelsen i tränarens muntliga instruktion om att som lag 
agera kompakt? Orden är budskapets betydelsebärare men som vi tidigare sett 
även mellanrummen i utsagor. Hur och med vad dessa fylls är knutet till den 
enskildes erfarenheter och hur budskapet framförs. I denna intrapersonella 
förhandling med orden får den muntliga instruktionen sin betydelse. Att detta 
tolkande leder till varierande uppfattningar är naturligt så frågan är hur stor 
diskrepans det blir mellan spelarnas tolkningar och tränarens intention.  
 
I Isbergs forskningsserie (1991, 1992, 1997b, 2001, 2004) framkom att tränarna 
inte följer upp sina instruktioner utan agerar i tron av att de tolkas så som 
avses. Samtidigt visar studierna också att ju längre en tränare varit verksam 
inom en förening desto bättre lär sig spelarna att tolka tränarens intentioner. 
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Vi skulle kunna säga att spelarna över tid lär sig att fylla mellanrummen i 
tränarens instruktioner med rätt innehåll och därmed förstå dess andemening. 
Så frågan blir i vilken utsträckning lagets förmåga att följa tränarens inten-
tioner beror på tiden tillsammans och hur mycket som beror på tränarens 
kommunikativa förmåga? 
 
Återvänder vi till sentensen – Someone says something somehow to someone 
with some effect – är dess fokus effekten hos mottagaren. I vårt fall inne- 
bärande det tränaren ser och bedömer spelaren utifrån. Huruvida budskapet 
sedan förståtts är underordnat handlingen och ytterst tränarens spelidé. 
Konsekvenserna detta kan få på elitnivå har mycket tydligt och frankt 
förklarats av AIK-tränaren Alex Miller: om spelaren inte lär sig på fyra försök 
– sälj honom (Månsson, 2010). 
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Kap. 5

I detta kapitel kommer jag att gå igenom de fyra grundbegreppen – instruk-
tion, andemeningen, förståelse och bekräftelse – som alla ingår i frågeställningen 
om och hur tränare söker bekräftelse. Men innan jag gör detta kommer jag 
att ventilera frågan med vad spelar man fotboll främst med. Jag gör detta för 
att beskriva det kognitiva fält – spelförståelse – inom vilket tränare arbetar med 
att utveckla spelarnas förmåga att förstå spelet. Ett fält där dom fyra grund- 
begreppen är helt centrala. 

 
Frågeställning

Vad spelar man främst fotboll med? Frågan kan tyckas banal. Fötterna 
naturligtvis. Svaret på frågan är dock inte riktigt så enkelt. Om frågan istället 
handlar om bilkörning blir det klarare. Vad kör man främst bil med? Händer 
och fötter, naturligtvis men vad är viktigast? Gott omdöme hos chauffören 
eller klokskap, för att knyta an till Aristoteles. Detta torde vara självklart för 
de flesta av oss. Körskoleutbildningen syftar också till att ge eleven ett så gott 
omdöme att eleven efter utbildningen bedöms kunna samverka med övriga 
trafikanter utan fara för sig själv eller andra. Utbildningen är därför inte 
primärt inriktad mot bilkörningens innehållsliga vad och hur- aspekterna 
utan mot varför-aspekten, varför kan inte … vad händer om … varför bör 
man… vad innebär … etc. Målet med denna inriktning är att träna elevens 
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omdöme till att bli så gott att hen bidrar till en säker trafik. Omdöme handlar 
därmed inte om träning i att växla, bromsa och gasa, det vill säga kroppsliga 
färdigheter utan om ett tänkande, ett värderande, en klokskap. Kroppen blir i 
detta perspektiv en förlängning av vårt medvetna medvetande (Merleau-Ponty, 
1997), som i praktiken visar vårt omdöme. 

Vänder vi så åter till frågan, vad spelar man främst fotboll med? och skulle 
till att prioritera mellan tänkandet, synen, hörseln och fötterna är det inte 
givet att svaret blir fötterna. Dessa är snarare att betrakta som det instrument 
vi brukar för att förverkliga ett bildligt scenario. Utbildningen – lika med 
träning inom fotboll – är dock av tradition främst inriktad mot att utveckla de 
kroppsliga färdigheterna i syfte att automatisera dessa till att bli ett med tank-
en och att inkarnera olika rörelsemönster i ryggmärgen för att kunna reagera 
före det medvetna medvetandet (Ornstein, 1996), och därmed kunna utföra 
handlingen i ett allt högre tempo. 
 
Om kroppen är vårt instrument reses frågan mot vad vår intentionalitet28 (vår 
tanke och uppmärksamhet) är riktad och frågan hur individens förmåga att 
rikta sin uppmärksamhet mot vad spelet kräver och tränaren önskar utveckla. 
Kort sagt, hur tränas förmågan att se och tolka rörelsemönster?  

 
Det kan tyckas vara en självklarhet att så sker vid all typ av bollträning. Kvar 
står dock att fundera över vad spelarens intentionalitet är riktad mot. Fyra 
citat får åskådliggöra detta. Det första är från en nordisk landslagstränare (Is-
berg, 2001). Det andra från en av Sveriges internationellt sett mest framgångs-
rika tränare och handlar om hur han ser på sitt eget agerande mot spelare 
(Ohlsson, 2003). De tredje och fjärde är kommentarer från spelare när tränare 
önskat diskutera position och spelidé (Isberg, 2001).

Taktiska och strategiska överläggningar tror jag inte spelarna 
förstår för det är inte deras uppgift. Deras individuella upp-
gift kräver deras fulla koncentration. (Isberg, 2001, s. 34)

28  Intentionalitet är en filosofisk fackterm utan alldaglig motsvarighet. I vardagligt bruk ligger närmast att 
säga rikta tanken på något alternativt uppmärksamma något. Det jag lägger i begreppet intentionalitet är 
dels det vad mot vilket det medvetna medvetandet riktas, dels det om vilket det medvetna medvetandet 
samtidigt är medvetet, och att dessa vad och om är integrerade i kroppens motorik som en ursprungliga 
intentionalitet (Merleau-Ponty, 1997, sid 99-100) i ett ”jag kan”.  
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[…] där tror jag också många tränare skulle behöva tänka 
lite. Hur gör vi när vi pratar med spelare? Egentligen går 
man fram till spelaren och säger gör så och gör så. Har du 
några frågor? Så pratar man ju. Och det är nästan aldrig en 
spelare har några frågor. Utan han är ju överkörd redan.  
(Ohlsson, 2003, s. 49)

Bara säg om du vill att jag ska slå långa eller korta bollar så 
gör jag det […] You decide, it is your business, I don´t care. 
(Isberg, 2001, s. 72)

You are the mister you decide! (Isberg, 2001, s. 92)

Bortser vi från kulturella skillnader mellan länderna förstärks frågan: vilket är 
spelarnas respektive tränarens intentionella fokus? Begränsas det till de upp- 
gifter spelaren kommer att bli bedömd efter eller till den tilldelade rollen och 
det ansvar som är förknippat med denna? Kan det till och med vara så att tränin-
gen på elitnivå ytterst syftar till att fostra lydiga soldater, pjäser vilka drillas 
i tydligt avgränsade roller och till att följa tränarens spelidé? Ovanstående ci-
tat antyder att så kan vara fallet inom internationell och nationell elitfotboll 
(Isberg, 2001). Elitverksamhet handlar främst om att öva in en fungerande 
organisation på planen, som är lika med den spelidé tränaren förfäktar. My-
cket energi läggs också på att skapa förståelse bland spelarna för spelidén och 
i synnerhet vad spelidén kräver av de olika roller spelarna tilldelas. Spelarna 
förväntas sedan agera efter tränarens intentioner. Hur väl de lyckas värderas 
och bedöms löpande, både under träning och match. Den spelare som inte 
kan eller förstår att agera i enlighet med tränarens intentioner kommer att 
lyftas ut ur laget. I det fall spelaren efter upprepade instruktioner fortfarande 
inte kan eller förstår att följa tränarens intentioner måste han lämna laget. För 
att åter knyta an till AIK-tränaren Alex Miller: om spelaren inte lär sig på fyra 
försök – sälj honom (Månsson, 2010).

Det intressanta här är att det är spelaren som värderas och inte tränarens 
förmåga att lära ut. Potrac & Cassidy uttrycker detta på följande vis: 

…often it is the athlete who is blamed for any failure to 
learn rather than the coach coming under scrutiny for how 
he or she attempts to stimulate athlete learning or how the 
content makes sense to athletes. (Potrac, P. & Cassidy, T., 
2006. s. 40)
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Författarna lyfter också fram den förvåning vissa coacher uppvisar när spelarna 
inte förstår deras instruktioner.

…the reactions of suprise and frustration from som coaches 
who cannot understand why the players in their charge fail 
to readily understand concepts that have been accarately ex-
plained to them. …Some people just aren’t good att soccer. 
It doesn’t matter how many times you go over things. They 
just don’t understand what I want them to do. (Potrac, P. & 
Cassidy, T., 2006. s. 39)

Spelarna värderas med andra ord mot den inre bild tränaren bär på om vad 
som utmärker ett gott handlande och hur snabbt spelaren förmår visa detta i 
praktiken. Spelare vilka besitter denna förmåga att snabbt omsätta tränarens 
instruktioner i praktisk handling rubriceras ofta som varande spelintelligenta 
eller äga en stor spelförståelse. Exakt hur dessa ord – spelintelligens och 
spelförståelse – innehållsligt ska definieras finns det som tidigare redovisats ingen 
vedertagen praxis för (Bjurwill, 1989; Frisk & Ström, 1998; Alm & Fallby, 
2010). Varje tränare har sin egen uppfattning. Dock tycks idrottsledare vara 
överens om att spelförståelse är av stor betydelse, varför det också värderas 
högt, och i synnerhet på elitnivå där kroppen förväntas vara färdigutbildad 
och endast träningsmässigt underhålls. Att vidareutveckla spelförståelsen 
torde därmed vara centralt. 

Det är inom detta kognitiva fält – spelförståelse – och hur tränare arbetar med 
att utveckla denna förmåga som studien rör sig, avgränsat till frågan: Hur 
söker du som tränare bekräftelse på att spelarna har förstått andemeningen i dina 
instruktioner? 

Grundbegrepp 

Studiens huvudfråga innehåller fyra grundbegrepp – instruktion, andemenin-
gen, förståelse och bekräftelse – varför en genomgång av dessa utgör en nöd-
vändig utgångspunkt. Avsikten med denna begreppsläggning är att ventilera 
grundbegreppen utifrån den språkliga kontext i vilken de används och den 
sociala praktik i vilka orden får sin språkliga betydelse (Säljö, 2000). Detta 
benämns av Wittgenstein (1998) som språkspel. Denne säger att vi först måste 
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förstå det sociala sammanhanget innan vi fullt ut kan förstå ordens betydelse. 
Att tillskansa sig denna förståelse förutsätter att vi socialiserats in i den aktu-
ella livsvärlden. Drar vi detta till sin spets skulle denna studie endast kunna 
förstås av fotbollsfrälsta akademiker. Det går att ställa sig skeptisk till detta 
med motargumentet att Wittgenstein inte tagit hänsyn till människans unika 
förmåga att göra associationer, en förmåga som, enligt Gärdenfors, gör män-
niskan förmögen till att identifiera sig med främmande praktiker genom att 
i dem se mönster och likheter utifrån sina tidigare erfarenheter (Gärdenfors, 
1992; 2000; 2005). Därtill kan också människan associera de känslor som är 
förknippade med dessa verksamheter varur ordens betydelsenyanser får sin 
näring (Bauer, 2007), jämt att hon i sin fantasi kan vidga sin erfarenhet.29 

 
Ett annat sätt att uppmärksamma diskrepansen mellan det talade ordet och 
den värld ordet vill spegla görs av Hayakawa (1952) med sin abstraktionsstege. 
Med denna stege visar Hayakawa hur människan genom att uppleva att hon 
befinner sig på en likvärdig språklig abstraktionsnivå kan förledas tro att samma 
innebörd läggs i orden. Då samtalet förflyttar sig till en allt mer konkret nivå 
upptäcker vi att världen inte tolkas lika utan att vi endast levt i tron att så varit 
fallet. Av detta skäl ska nedanstående genomgång uppfattas som ett sätt bland 
flera att begreppslägga grundbegreppen via problematisering och exemplifi-
ering. 

Instruktion

Etymologiskt kan ordet instruktion härledas till latinets instru´ere’ bygga; 
uppföra; ordna; utrusta; undervisa, och som översätts till ge anvisningar om 
tillvägagångssätt, (Ernby, 2010). Frågan blir: hur ges anvisningar om tillväga- 
gångssätt? Från vilket perspektiv ges anvisningarna? Är det utifrån tränarens/
instruktörens perspektiv eller från den lärande spelarens perspektiv? Hand-
lar instruktionen enbart om hur något ska utföras eller inkluderas även en 
förståelseaspekt om varför något bör utföras på ett visst sätt? Att instruera om 

29  Vygotskij (1995, s. 22) skriver: ”eftersom hon (barnet) kan föreställa sig det som hon inte har sett och 
eftersom hon kan göra sig föreställningar i enlighet med andras berättelser och beskrivningar av saker 
som inte ingått i hennes egna, omedelbara personliga erfarenheter begränsas hon inte av sina egna er-
farenheters trånga sfär och snäva gränser, utan kan gå långt utöver dem och med fantasins hjälp tillägna 
sig en annan historisk eller social erfarenhet.” 
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lämplig arbetsställning vid tunga lyft är jämfört med att instruera om hur man 
cyklar relativt enkelt. Instruktionens vad-aspekt är given i båda fallen medan 
hur-aspekten blir mer komplex i cykelfallet. Hur ett lyft bör utföras kan tyckas 
vara självklart men utan en förklaring om varför det bör utföras på ett visst sätt 
blir instruktionen förklaringsmässigt utan djup. Att instruera i hur man cyklar 
är mer komplicerat. För, hur cyklar man? Det går att visualisera men går det 
att förklara? Och om det går att förklara kan man då cykla i praktiken? Inom 
fotbollen är denna problematik central. Att förklara för individen hur denne 
ska utföra en cykelspark, eller en tvåfotsdribbling låter sig svårligen göras 
utan praktiken får tala för sig själv (Janik, 1991). Instruktioner är av detta skäl 
demonstrerande till sin form inom fotboll. Träningen är praktiskt inriktad 
där färdigheter nöts med målet att automatiseras. Komplexiteten i att demon-
strera lyfts dock upp till en högre nivå när individen ska fås att samverka 
med tio andra individer, när lagets samlade rörelsemönster ska realisera träna-
rens tankar och intentioner om hur spelet bör utföras. Detta rubriceras ofta 
som tränarens spelidé, ibland också som dennes spelfilosofi. Objektet för 
lärandet vid träning av spelidén är individens förståelse av de principer efter 
vilket laget ska agera och konsekvenserna för det egna handlandet. Målet är 
att spelaren under match lär sig att se och tolka rörelsemönster och att handla 
i överrensstämmelse med tränarens intentioner. På elitnivå är också träningen 
ytterst inriktad mot att skapa förståelse av vad spelsystem och taktiska direktiv 
innebär för respektive spelare (Isberg, 2003). Med detta menas mot vad spelaren 
bör rikta sin uppmärksamhet. Avgörande för denna riktning är tränarens upp- 
fattning om hur fotboll bör spelas, vilket ställer krav på spelarens förmåga att 
tolka och värdera de underliggande budskap som tränarens instruktioner bär 
på,30 dess andemening. 

Andemening

Ger vi oss i kast med att undersöka begreppet andemening, vad det står för 
och hur det brukas i olika sammanhang får vi börja med att etymologisk söka 
dess ursprung. Då begreppet är sammansatt av grundbetydelserna ande och 

30  Oavsett om det gäller det övergripande taktiska spelmönstret eller något specifikt inför enskild match, 
kontrollerar aldrig tränarna om spelaren uppfattat sin uppgift på avsett sätt utan detta tas för givet. 
Istället bedömer tränaren respektive spelares uppfattning utifrån hur spelaren lyckats omsätta informa-
tionen till praktisk handling under match. (Isberg, 1997a).  
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mena får vi först söka i dessa två riktningar för att sedan föra dem samman och 
från denna konstruktion diskutera innebörden i begreppet.

 
Begreppet ande går tillbaka till fornsvenskans ande, anda lika med isländskans 
andi varur även det danska aande går att härleda, och i dessa betydelser ett 
särskilt nordiskt ord, formellt lika med fornsaxiska ando och med den egent- 
liga roten an, blåsa, andas. An går också att härleda till latinets anima med 
betydelsen andedräkt, luft och till grekiskans ánemos i betydelsen vind. En 
växelform av prefixet an- går även att finna i urnordiskans andö vilket i forn-
svenskan kom att förkortas till and lika med själ (Hellquist, 1980). 

En intressant passus finns i Hellquists (1980) etymologiska lexikon. Där står 
”’själ’ inkom med kristendomen men blev egentligen aldrig folklig” (Hellquist, 
1980, s. 20). Hur denna passus ska tolkas är osäkert men en möjlighet kan 
vara att själ var detsamma som liv och att liv krävde luft eller syre via andetag. 
Föreställningen om själ i form av en ande i mer gudomlig mening blev en 
omskrivning av latinets spiritus ande och spirare blåsa, andas. Vi kan alltså 
tolka ande som andas i betydelsen livgivande syre, något icke synligt men 
livsavgörande. 

Vänder vi så blicken mot begreppet mening och söker dess ursprung finner 
vi den i stammen mena med rötter i fornsvenskans i betydelsen tänka, ha för 
avsikt, åsyfta.  Begreppet sägs i Hellquist (1980) etymologiska lexikon var om- 
stritt och dunkelt varför man uppmanas att jämföra med hur begreppet bru-
kas inom litteraturen. Söker vi i Språkbanken Göteborgs universitet (2011) 
och dess litteraturbank finner vi att mena används i betydelsen, inte säga ut 
något utan låta det vara underförstått. Vi kan alltså tolka mena som något im-
plicit, dvs. något som inte syns men som är avgörande för att budskapets 
innebörd rätt ska förstås.
 
Fogar vi så samman ande och mena formar de sentensen det icke synliga liv 
som utsagan bär på och som när det når oss via våra sinnen syresätter vår egen 
tanke med liv. Lite grovt tillyxat översätter jag denna grund i begreppet ande-
mening till den outtalade underliggande mening utsagan bär på. 

Söker vi så vidare i Språkbanken Göteborgs universitet (2011) och specifikt 
dess pressmaterial för att få en uppfattning om hur ordet andemening används 



91

i mer vardagliga situationer finner vi att det förekommer i de mest skiftande 
sammanhang, allt från EU-fördrag till Uruguays sätt att spela fotboll. Ge-
mensamt för användningen av begreppet är att det avser något som ligger un-
der ytan och som utgör det egentliga budskapet. I kommunikationen mellan 
människor är detta att indirekt förklara eller beskriva något vanligt förekom-
mande. Vi har det i sedelärande berättelser som vi får oss till livs redan i unga år 
genom sagornas värld, liksom i floran av ordspråk. En egenskap begreppet an-
demening uppvisar är att det riktar betraktarens, lyssnarens och läsarens upp- 
märksamhet mot budskapets vad-aspekt medan dess hur-aspekt ligger öppen 
för tolkning och där ramarna för denna tolkning utgörs av sammanhangets 
komplexitet. 

Den viktiga frågan är vilken tolkning av hur-aspekten som görs. Det vill säga 
hur budskapets underliggande mening syresätter och levandegör mottagarens 
tanke. Backar vi så och i-aktar när ett budskap (instruktion) ska till att for-
muleras så sker detta genom en gallring av en mängd data (information). Allt 
det innehåll som skulle kunna tas med men som ratas benämns exformation 
(Nörretranders, 1993). Det är detsamma som utsagans historia i form av in-
formation som funnits i avsändarens medvetande, men sorterats bort under 
budskapets utformning och inte finns med i utsagan. När så orden begränsade 
till tecken alternativt ljudvågor når mottagarens sinnen vecklas de ut inom 
henne till mer information än vad den explicita utsagan säger genom att de 
väcker tankar på och associationer till upplevelser och minnen. Orden blir till 
liv genom vår egen historia alternativt utsagan syresätter vår egen historia31 i 
det att vi fyller de hålrum varje yttrande bär på.32  

 
Alla utsagor bär genom detta förhållande på en underliggande mening genom 
de associationer vi gör när vi vecklar ut utsagan inom oss. Önskar vi så få 
mottagaren att rikta sin uppmärksamhet mot ett visst objekt kräver det att vi 

31  I boken In i musiken ställer författaren frågan ”kan vi förklara en kvint?”. Via en enkel och beprövad 
medvetandemodell bestående av kropp-sinne-ande redovisas sedan vad som sker inom kompositören/
musikern och åhöraren. I kompositören startar processen i anden i form av inspiration vilket ger up-
phov till en idé, en känsla, struktur som materialiseras till ett partitur. Fingrarna sätts så på tangenterna 
och en melodislinga i form av ljudvågor kommer ur instrumentet. Ljudvågorna uppfattas av åhöraren 
i form av sinnesförnimmelser, övergår till perception som i sin tur ger gestalt, känsla och struktur. När 
hela musikstycket förstås som en artikulerad helhet transcenderas strukturen till musik. (Bastian, 2004).  

32  Kommunikativa mellanrum finns alltid i glappet mellan det som sägs och det som inte sägs. Det är i 
detta utrymme vi fyller i, lägger till och drar ifrån och som åtskillnader skapas och upprätthålls, och 
omtolkningar, myter och konflikter frodas. (Jansson, A., 2009).
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får henne att göra associationer som ligger i linje med vår önskan, mot vad vi 
vill att hon ska rikta sin uppmärksamhet mot. I de fall det föreligger en ge-
mensam historia alternativt en rik erfarenhet inom det aktuella området kan 
utsagan vara explicit begränsad, vilket innebär att den är rik på exformation 
medan det omvända gäller när så inte är fallet. Det kräver istället en fylligare 
utsaga för att ge mottagaren bättre eller fler möjligheter att finna minnen och 
associationer att hänga upp utsagans innehåll på. Dock säger varken en fyllig 
eller begränsad utsaga något om hur mottagaren kommer att tolka objektet. 
Oavsett hur det kommer att gestalta sig så kommer det att tolkas individuellt. 

Detta leder oss över till kärnan i denna studie där strävan är att ringa in och 
lyfta fram om och i så fall hur tränare söker bekräftelse på hur spelaren eller 
spelarna har förstått den andemening tränarens instruktion bär på. Frågan är 
om det kommunikativa mellanrum varje utsaga bär på tolkats på ett sätt som 
överensstämmer med det tränaren avsett.  Forskningsobjektet för studien är 
med detta sagt tränarens sökande efter bekräftelse och inte hur spelarna agerar 
eller inte agerar. Hur spelarna löser sina uppgifter är egalt. Fokus är endast vad 
tränarna uppfattar att de riktar sin uppmärksamhet mot när de söker bekräf-
telse. Det skulle kunna vara så att tränare främst riktar sin uppmärksamhet 
mot hur spelarna fungerar ihop när de ska till att realisera spelidén. Det kan 
också vara så att tränare främst riktar sin uppmärksamhet mot hur individen 
hanterar den roll eller uppgift han blivit tilldelad, lika väl som det kan vara 
en mix av dessa två uppfattningar. Oavsett vilket är det intressanta om flera 
tränare säger sig uppmärksamma samma objekt och hur detta kommer till 
uttryck. 

Förståelse

Det förstår du väl? Zon-försvar med diagonala omställningar. Ska det vara 
så svårt att förstå? Det är ju solklart! Den fråga jag ställer mig är om det är 
det – solklart. För vad är det vi förstår när vi säger att vi gör det? Vad är det 
som skett när vi tycker oss förstå något? Problematiserar vi begreppet förstå 
är det inte längre solklart att vi förstår och om vi nu förstår blir frågan vad vi 
förstår och hur vi förstår. I vardagslag är det också först då vi tycker oss se att 
någon inte förstått som vi förhör oss om så är fallet. Vi nöjer oss också ofta 
med ett jakande svara på frågan om huruvida någon har förstått eller inte. 
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Den kontrollerande frågan hur detta något har förståtts ställer vi normalt inte 
om vi inte befinner oss i en professionell situation där detta förväntas av oss. 
Om vi nu inte ställer den kontrollerande frågan hur kan vi då vara säkra på 
att detta något verkligen har förståtts? Kan det vara så att vi endast lever i tron 
om att andra förstår? Isbergs forskning om fotbollstränares coachingsförmåga 
indikerar att så är fallet. 

Oavsett om det gäller det övergripande taktiska spelmön-
stret eller något specifikt inför enskild match, kontrollerar 
aldrig tränarna om spelaren uppfattat sin uppgift på avsett 
sätt utan detta tas för givet. (Isberg, 1997a, s. 118) 

Inom elitfotboll där fokus är att arbeta in och förädla en spelidé är instruk-
tionerna också vad-orienterade, med det underförstådda samförståndet att 
hur-aspekten sköts av spelarna som en kunskap i handling när situationen 
uppstår (Molander, 1996). Tydligast kommer detta till uttryck när någon ny 
spelare ska rekryteras för att fylla en specifik roll. Vad-aspekten är given i de 
uppgifter som är förenade med rollen och sökandet efter rätt spelare syftar 
sedan till att finna den spelare som på bästa sätt hanterar att kombinera vad- 
och hur-aspekterna, där hur-aspekterna är det som särskiljer de studerade 
spelarna från varandra. Hur-aspekten är därmed individuell och visar sig som 
en kunskap i handling (Duesund, 1996), varmed avses en praktisk kunskap i 
förening med sådan klokskap som vilar på individuell erfarenhet (Janik, 1991). 
Förståelse är utifrån detta perspektiv något ytterst individuellt och kan aldrig 
sägas vara kollektiv om vi med förståelse avser en sammanflätning av de båda 
aspekterna vad och hur. 

Backar vi så och etymologiskt härleder begreppet förstå finner vi det i forn-
svenskans forstanda vilket likställs med senisländskans fyrir-, forstanda, 
danskans forstaa, liksom medeltidstyskans firstantan (ty. verstehen), (Hellquist, 
1980). Någon förklaring till ordets innebörd ges inte utan istället sägs dess be-
tydelseutveckling vara delvis oklar eller flertydig. Ett fortsatt sökande i Språk-
banken (2011) ger vid handen att förstå kan ges betydelsen; (med förståndet) 
uppfatta ett genom tal, skrift, tecken eller på annat sätt gjort meddelande, så 
att man med orden, tecken osv. förbinder en viss betydelse, mening (i det med 
förståndet uppfattat), tyda något på ett visst sätt, uppfatta något i en viss be-
tydelse, för sig själv inlägga en viss mening, betydelse i något, tolka. Förstå är 
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med detta perspektiv en intrapersonell aktivitet (Dimbleby & Burton, 1997) 
och enligt filosofen och kognitionsforskaren Gärdenfors (2006) känneteck-
nas denna aktivitet av att människan med sinnena registrerar något benämnt 
sensation för att därefter i perceptionen stämma av det registrerade genom att 
lägga all tidigare erfarenhet över sensationen i ett sökande efter mönster (tolk-
ningsakt) och i detta mönster utläsa en mening. Dock kvarstår frågan om 
vad som egentligen sker inom människan när hon förstår något. Ett verkligt 
uttömmande svar på denna fråga tycks ingen kunna ge.33 Däremot finns det 
teorier som på olika sätt beskriver vad som är utmärkande för processen att 
förstå. Inom filosofin förklaras förståelse som insikt i meningen med eller hos 
något (jfr. Lübcke, 2004, s. 183f ). Denna utläggning rymmer två begrepp – 
insikt och mening – som bägge kräver sin förklaring.

Då begreppet mening tidigare ventilerats avgränsar jag mig här till begreppet 
insikt. Insikten förklaras av Aristoteles gälla utgångspunkterna (Gustavsson, 
2004) och för att greppa vad som avses med detta får vi enligt Aristoteles börja 
med målet för människans strävande – någonting gott (Aristoteles, 1988). 
Med detta menas det intermediära (Aristoteles, 1988), dvs. ett slags måttlighet 
som syftar till det mellanliggande och av den anledningen hör överdrifter och 
underdrifter till uselheten. Dygden eller förträffligheten i att hålla sig till en 
medelväg är med detta ett karaktärsdrag, en inställning då det intermediära 
i varje enskilt fall är en värdering snarare än en tillämpning av vissa normer. 
Normen är ju given: håll dig till medelvägen! Men var denna medelväg går 
är oklart innan man har bedömt situationen och när så görs ska ett klokt 
resonemang följas som i sin tur vilar på dygdens rationella sida, i vilket man 
väljer det intermediära i enlighet med en riktig tanke (Aristoteles, 1988). Denna 
i sin tur är en cocktail av praktiskt och teoretiskt tänkande bestående av 
vetande, kunnighet, klokhet, vishet och insikt. Där vetande är ett bevismäs-
sigt tillstånd, kunnighet en produktiv konst, klokheten (samhällskonsten) en 
dygd och alltså en disposition att handla i förening med ett sant resonemang 
(överläggning) om vad som är gott för människan och med utgångspunkt 
från dessa tre ingredienser skakas så cocktailen i en form av intrapersonell 
aktivitet till dess att insikt i eller med något uppnåtts. Slutsatsen av detta blir 
att insikt utgör resultatet av ett klokt resonemang baserat på de tre utgångs- 

33   I boken Verstehen och förstå gör Furberg en genomgång av begreppen verstehen och förstå och hur dessa 
begrepp kommer till uttryck och förklaras av Dilthey, Heidegger och Gadamer. Summeringen av detta 
arbete lyder ”Det nyktra filosofiska klarläggandet av förståelsens natur återstår att uträtta.” (Furberg, 
1981, s. 123).
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punkterna och där visdom är förträfflighet (genialitet) i konsten och den mest 
fulländade av kunskaper och kan sägas utgöra körsbäret i cocktailen.34 Men 
då kunnighet och klokhet är föremål för överläggning och inte härledda, in-
rymmer ett klokt resonemang även intuitiv kunskap (Aristoteles, 1988). En 
oartikulerad kunskap som i sig utgör en inre riktningsvisare i kunskap-i-han-
dling där strävan är att uppnå det goda, det bästa (för människan) och inte ett 
i förväg givet mål (Molander, 1996). Översatt till den värld som är studiens 
kontext ryms denna strävan i sportdevisen handlingen är allt, målet inget, 
varmed menas att om handlingen utförs väl och i tränarens anda kommer det 
goda, det bästa för kollektivet och laget att uppnås.      

Ser vi så åter till studiens frågeställning är dess udd riktad mot bekräftelse på 
hur andemeningen i en instruktion har förståtts.  Sett ur spelarens perspektiv 
innebär det att under kort tidsrymd koda av och tillgodogöra sig menings- 
innehållet i den muntliga instruktionen. Denna avkodning skall inte enbart 
begränsas till vad som sägs, utan också omfatta hur det sägs och varför det 
sägs. Samtidigt ska instruktionen förstås i sitt sammanhang och i förhållande 
till den miljö i vilket den uttrycks.35 Ur detta perspektiv är avkodning en intra- 
personell process där budskapet tolkas och värderas genom att förhållandet 
mellan meningen i budskapets delar och dess helhet stäms av mot varandra och 
mot den personliga erfarenheten. Till detta krävs också av spelaren förmåga 
att läsa ut vad som impliceras i utsagan36 genom att förstå vad som utelämnats 
i form av bortgallrad information, dess exformation (Nörretranders, 1996), 
även benämnt kommunikationens mellanrum.37 En förutsättning för detta 
är att spelaren har en likartad förståelse av sammanhang och historien (tolk-
ningsramen) som tränaren.38 

34  Denna tolkning skulle kunna göras annorlunda med hänvisning till att Aristoteles förklarar visdom 
som en kombination av insikt och vetande där insikten inkluderar klokhet samtidigt som han säger ”… 
som det heter om Anaxagoras och Thales och deras likar att de var visa, men inte kloka…” (Aristoteles, 
1988, s. 167)

35  Furberg (1982) benämner allt det i den omedelbara omgivningen som påverkar ett yttrande för ut-
marksspråkliga faktorer. 

36  Furberg (1982) använder begreppet poängen och förklarar detta med det i yttrandet insagda i det 
utsagda.

37  Med mellanrum avses glappet mellan det som sägs och det som inte sägs. I det att vi vid all tolkning 
tenderar vi att fylla i det kvarvarande utrymmet som alltid finns i en kommunikation med olika associ-
ationer genom att referera till egna erfarenheter och den specifika samtalssituationen. Och vi gör detta 
som ett sökande efter det som finns bakom ett yttrande. (Jansson, A., 2009).

38  Ett talande exempel härpå är författaren Victor Hugos nyfikenhet på hur hans drama Les Misérables 
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Ser vi till en av mig formulerad fiktiv utsaga; ”Du måste när du spelar i för- 
svaret alltid vara så nära din motspelare att när bollen passas till honom ska 
du snabbt kunna komma upp i ryggen på honom. Där ska du hålla dig så tätt 
inpå på kroppen på honom så att han inte kan vända sig om mot vårt mål med 
bollen under kontroll. Lyckas han med detta kan han få farliga alternativ att 
passa bollen vidare. Eller så kan han själv få skottillfälle mot vårt mål. Och det 
blir mycket svårare för oss att försvara oss. Det gäller alltså att du snabbt kan 
komma upp i rygg på din motståndare så att han inte kan vända upp mot vårt 
mål med bollen”, innehåller den mycket information och förklarar varför man 
i försvarsspelet bör agera på ett visst sätt. Även för den mindre orienterade 
i fotboll blir meningen i utsagan greppbar och riktar uppmärksamhet mot 
vikten av ett nära fysiskt avstånd till motståndaren när man spelar i försvaret. 
Utsagan ovan kan jämföras med den situation då det föreligger en gemensam 
historia. Där reduceras utsagan till uppmaningen – i rygg. Den bortgallrade 
information i utsagan, lika med aktörernas gemensamma historia, bär på bud-
skapets legitimitet, dess varför. Av detta följer att för att förstå i rygg, så måste 
spelaren redan ha förstått.

 
Vägen till att förstå i rygg går genom en lärandezon dit tränaren inte kan 
följa spelaren. Tanken efter att ha löpt i olika riktningar, under bördan av 
allt som skall kommas ihåg, där bromsas in och harmoniseras i kroppen med 
uppmärksamheten riktad mot aktens vad, hur och varför i ett sammantaget 
nu. Detta sker i en zon där komplexa sammanhang intuitivt införlivas i vår 
erfarenhet. Exakt vad som sker i detta moment, då vi efter en lång serie försök 
och misslyckanden plötsligt förmår att korrdinera våra rörelser, är höjt i dun-
kel. Hur vi intellektuellt lärt oss konsten att läsa, vet vi heller inte. Det vi vet 
är att en dag så gick det att utföra rörelserna och att förstå läskoden utan att 
forskningen kan förklara hur. Det vi kan påstå är att förståelsen, under det att 
den rört sig över den zon dit ingen tränare har tillträde, kvalitativt förändrats. 
Även om exemplet med att lära sig läsa är tydligt, sker denna förändring också 
i det lilla. 

hade mottagits. Han författade ett brev till förläggaren med följande innehåll: ?. Förläggaren svarade 
med: !. Det Victor Hugo gjorde var att med sitt frågetecken explicit hänvisa till all den information 
han gallrat bort och som förläggaren svarar på via sitt utropstecken. För att detta ska fungera måste den 
överförda information, här i form av ett frågetecken, väcka en bestämd association hos mottagaren och 
därmed rikta dennes intentionalitet mot det sändaren avsett. I de fall sändare och mottagares historia 
inte är gemensam krävs en större mängd information för att intentionaliteten ska komma att riktas mot 
det avsedda fenomenet.
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Fotboll är ett bra exempel på denna förskjutning av förståelse. Från det att 
publikens kontakt med fotbollens värld förr begränsades till besökande mot-
ståndarlag vid hemmalagets matcher är idag via TV all världens fotbollsartister 
och lag en del av vardagen. Sändningar där experter kommenterar och för-
klarar skeendet under matcherna, går igenom taktiska mått och steg och för-
klarar rörelsemönster och positioner är numera vardag. Att denna utveckling 
från den tid då ortens spelare och lag var måttstocken till dagens situation, där 
världens främsta utgör vår referensram, har satt sina spår i vår förståelse. Att 
denna successiva expansion av vår fotbollshorisont påverkat vår förståelse av 
spelet torde vara uppenbar. Frågan är dock hur reflekterad denna förändring 
av vår förståelse är eller har varit. 

Den inre bild vi bär på, lika med vår förståelse, stäms också löpande av mot 
den värld vi möter i det att vi söker efter mening i tillvaron, oavsett om det 
gäller fotboll, kollektivtrafik eller bordsskick. Då dessa förhållanden uppträder 
på föränderlighetens fält blir världen ständigt återbekräftad för oss i det att 
meningen i tillvaron syns oss förståelig med såväl medvetna som omedvetna 
korrigeringar av densamma (Ornstein, 1996). Ur detta perspektiv är förståelse 
liktydigt med den kognitiva position från vilken vi för stunden uppfattar 
världen. 

Bekräftelse

En sökning på ordet bekräftelse (Språkbanken Göteborgs universitet, 2011) 
och hur det till vardags används i dagspressen visar två betydelseriktningar, 
vilka lätt flyter samman. Dels som erkännande av något, dels som bevis på 
något. Det första fallet rör person eller händelse som tillskrivs eller ges ett 
omdöme. Det andra fallet, handlar om hur något bevisats genom handling. I 
vårt fall handlar bekräftelse om hur innebörden i en utsaga har förståtts och 
hur denna bekräftelse söks. Vi får alltså en sammanflätning av hur något visar 
sig och hur något uppfattas. 
 
Etymologiskt är verbet bekräfta besläktat med medellågtyskans bekreften’ ta 
med våld, skydda med våld’, men där betydelseutvecklingen lett fram till dag-
ens innebörd verifiera ’bestyrka riktigheten av; bekräfta’. (Ernby, 2010). 
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Bekräftelse i betydelsen fastslå riktigheten i något kräver avstämning mot 
något. Detta något kan bestå av ett externt facit mot vilken någons handling 
eller prestation kan jämföras, vara en personlig uppfattning mot vilket en han-
dling eller prestation värderas eller bestå av en allmänt vedertagen uppfattning 
eller diskurs mot vilket en avstämning kan ske. Avstämning kan med andra 
ord ske mot dels något tydligt i form av ett facit, dels mot något subtilt och 
svårfångat i form av en personlig uppfattning och/eller en diskurs. 
 
Inom idrott förekommer alla dessa tre former av bekräftelse. I höjdhopp klarar 
man att hoppa över ribban eller så gör man det inte. Några nästan godkända 
hopp finns inte. Facit i form av ribban är tydligt och ingen behöver tvivla på 
resultatet. Samma villkor gäller för fotbollen. Resultatet ljuger inte. 0-1 inne-
bär att hemmalaget har förlorat oavsett hur överlägsna de varit i spelet. Ska 
vi dock till att förklara orsakerna bakom resultatet i en lagsport såsom fotboll 
blir bilden mer mångfacetterad. Skälet är att det inte finns en förklaring utan 
flera. Trots resultatsiffrornas tydliga tecken. Egna värderingar vid bedömnin-
gen av en individs och ett lags insats blir därför svåra att sätta inom parantes 
när orsakerna bakom ett resultat ska till att förklaras. Förfäktar bedömaren 
dessutom något specifikt spelsystem eller taktisk disposition av ett lag blir det 
än svårare att förhålla sig neutral och objektiv vid bedömningen. Samtidigt 
som den allmänna uppfattningen bland fotbollens företrädare också kan vara 
ett bedömningskriterium (Foucault, 1993). 

Frågan vi får ställa oss är var facit är beläget när orsakerna bakom ett match- 
resultat ska till att förklaras. Att stämma av mot litteratur låter sig svårli-
gen göras då matchen i sig är en händelsestyrd praktik, vars grund består 
av löpande individuella beslut. Med denna vetskap är det tränarens uppgift 
att förbereda spelarna på både förutsedda som oförutsedda händelser, allt för 
att de ska fatta rätt beslut när ögonblicket uppstår under match. Huruvida 
matchutvecklingen sedan kommer att överensstämma med vad tränaren 
förespeglat och förberett spelarna för avgörs av en mängd faktorer över vilka 
tränaren inte råder. Utifrån detta perspektiv består bekräftelsen av hur väl 
spelarna följt tränarens intentioner. Facit finns med andra ord inom tränaren 
och matchen utgör examen. Vad tränaren sedan ser och hör vid sin värd- 
ering är ingen objektiv beskrivning av objektet matchen utan en bekräftelse på 
tränarens uppfattning av objektet. (Gärdenfors, 2006). 
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Sammanfattning

Vår förståelse är präglad av historien och samtidigt påverkad av den diskurs 
som för tillfället är aktuell inom de professionella fält vi verkar.  För tränare 
i fotboll utgörs denna av de samtal som förs inom den egna föreningen och 
inom fotbollsfamiljen i stort. Från denna grund – historien och diskursen – 
formas så uppfattningen och idén om hur fotboll bör spelas. Ur samma grund, 
om hur fotboll bör spelas, bryts sekvenser ut och formas till träningsmoment 
som nöts för att vid matchtillfället sammanfogas till en helhet. Instruktioner, 
vilka förklarar de praktiska träningsmomenten, utgör samtidigt byggstenar i 
det som sammantaget bildar idén om hur tränaren vill att laget ska spela. Hur 
instruktiva, i betydelsen förklarande, dessa instruktioner är eller måste vara 
beror bland annat på den tolkningsram tränare och spelare delar. Ju samstäm-
migare innehållet i denna ram är desto mindre förklarande information krävs 
i instruktionen och det omvända gäller när tolkningsramen är osäker. Hur väl 
spelarna sedan förstår att omsätta tränarens intentioner i praktisk handling 
blir en bekräftelse på hur väl de lyckats tolka den exformation instruktionen 
burit på – dess andemening.
 
Flätar vi så samman nyckelorden – instruktion, andemening, förståelse och 
bekräftelse – formar de ingredienserna i ett klassiskt pedagogiskt och kom-
munikativt dilemma. Hur agerar jag som tränare/lärare/instruktör/ledare när 
jag önskar förklara något för någon? Hur gör jag när jag som tränare/lärare/
instruktör/ledare önskar få bekräftat för mig hur någon har förstått det som 
instruktionen avsett att förklara? Den senare frågan är brännpunkten i denna 
studie.

Låt oss efter denna genomgång, av frågan och dess grundbegrepp, gå över till 
att problematisera det perspektiv från vilket svaren kommer att betraktas och 
den ansats med vilket de kommer att analyseras och tolkas.  
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Kap 6.

I detta kapitel kommer jag, för att få ett avstamp till den valda ansatsen feno- 
menografi, börja med en översiktlig diskussion av begreppet perspektiv, ett sätt 
att se världen (Gustavsson, 2004), och vad detta begrepp kan innebära för 
studien, följt av våra ontologiska antaganden som genomsyrar och bär upp våra 
föreställningar om världen (Alvesson & Sköldberg, 1994). Från denna ingång 
kommer jag sedan att diskutera fenomenografin och hur jag använder den i 
detta arbete. 
 
För att bredda perspektivet kommer jag därefter, att ventilera semiotiken, lyfta 
fram två begrepp inom kognitionsvetenskapen, somatiska markörer och mön-
sterseende, för att efter det diskutera hermeneutiken. 
 
Detta breddande av perspektiv gör jag utifrån Alvesson och Sköldberg (1994) 
resonemang om tolkning och reflektion där de påtalar risken av att låsa sig i en 
bestämd referensram (metod) och de ramar för tänkandet den bestämda ref-
erensramen, dvs den valda ansatsen stipulerar, varför författarna rekommen-
derar att olika perspektiv bjuds in för en rikare tolkning. Gustavsson (2004) 
uttrycker sig i samma tankebanor när han talar om perspektivrikedom och att 
man inte ska låta sig behärskas av endast ett enda perspektiv när den komplexa 
världen ska till att tolkas och förstås. 
 
Avslutningsvis kommer jag att belysa mitt val av ansats och den form av kval-
itativ analys jag valt att arbeta efter, benämnt lyssnandes fenomenografi.
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Perspektiv 

Världen kan betraktas ur olika perspektiv och i ett avhandlingsarbete är det 
forskarens som exponeras. Forskarens perspektiv styrs av de teoretiska utgångs- 
punkterna men också av de personliga för-givet-tagandena, skicklighet, med-
vetenhet om sig själv och sin relation till forskningsfältet (Alvesson & Sköld-
berg, 1994; Holme & Solvang, 1997). Detta är väsentligt att beakta då världen 
inte är statisk utan något som pågår, varför utsagor i stället för att värderas i 
termer av objektivt/subjektivt bör betraktas som perspektiv och aspekter på 
studiens frågeställning. Respondenternas utsagor speglar därmed det indivi-
duella perspektivet. Då det är elittränare inom fotboll jag studerar styrs mitt 
perspektiv av min syn på den fotbollskultur som utgör dessa tränares vardag. 
Det jag kan se påverkas av avstånd och position, vilket kan kopplas både till 
kunskapssyn och till den forskningsansats som används och som behandlas 
längre fram i texten. Till detta kommer min föreställning om fotbollen som 
livsvärld och de villkor som format denna regionala livsvärld att sammanflätas 
i nedanstående text för att avslutas med det perspektiv jag utgår ifrån.

Aristoteles (1988) delade upp tänkandet i två slags förnuft, dels tankar på 
sådana ting vilkas orsaker är oföränderliga, dels tankar kring sådant som kan 
förhålla sig annorlunda. Begrundar vi det tankelandskap inom vilket studien 
rör sig hamnar vi i det Aristoteliska förnuftsfält där förhållandena är föränder-
liga. Världen inom detta fält är något som pågår, en rörelse mot ett ständigt 
blivande. I denna kontinuerligt blivande värld interagerar människor med 
varandra och med ting för att orientera oss och finna mening i tillvaron. Vår 
uppfattning och tillika vår inre bild av verkligheten stäms löpande av mot den 
värld vi är i. Vår uppfattning av objekten (fenomenen) i vår värld kommer 
därvid att löpande bekräftas utan att det alltid når vårt medvetna medvetande. 
Först när vi medvetet väljer att fokusera på något eller när ett mönster i världen 
inte överensstämmer med vår inre bild, reagerar vårt medvetna medvetande, 
ibland med dramatiska bildförskjutningar, ibland via subtila justeringar (Mar-
tinsson, 2003). 
 
I återbekräftandet av vår värld kommer också vår intentionalitet, lika med 
vårt medvetna medvetande, att riktas mot något (Husserl, 2004). Såväl när 
vi handlar som när vi bara är, är tanken alltid riktad mot något (Kroksmark, 
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1987). Intentionaliteten avgränsar därmed innehållet i vad vårt medvetna 
medvetande orienteras mot. Vår uppmärksamhet är dock multiorienterad. 
Detta innebär att vi i samma moment som vi tänker på något kan kroppen 
vara observant på andra omgivande förhållanden. 
 
Detta förhållande att vi kan rikta vårt fokus mot något samtidigt som kroppen 
uppmärksammar omgivningen är av avgörande betydelse inom idrott. Att 
momentant kunna skifta intentionalitet samtidigt med att kroppen växlar ob-
jekt för uppmärksamheten och handlar i en riktning som främjar subjektet 
och situationen (Damasio, 2003) är i många stycken avgörande för framgång 
inom lagsporter såsom fotboll (Sumpter, 2016). 

Den värld vi upplever och de fenomen vi erfar, delar vi med andra män-
niskor. Vi kommunicerar och förhåller oss till världen som något naturligt 
och för oss alla givet. Var och en har dock sin egen utgångsposition, sin ak-
tuella situation, sin erfarenhet, sitt perspektiv från vilken objekten i världen 
får sin mening. Vi delar därmed världen med varandra men uppfattar den 
olika (Husserl, 2004). Exempelvis kan bergen i vår omgivning uppfattas vara 
stabila och orörliga, men ur ett geologiskt tidsperspektiv är de både rörliga 
och föränderliga. Likaledes kan en fotbollsmatch betraktas olika beroende på 
vilket lag man håller på. Det vad som vi riktar vår uppmärksamhet mot kan vi 
dela med andra, medan hur vi tolkar det vi ser varierar och kan vara medvetet 
för oss på skilda vis. Av detta följer att ett studium om människan och hennes 
uppfattningar av objekten i hennes värld blir ett studium om hennes ontologi, 
tro och kunskap om världen så som den just nu explicitgörs genom hennes 
uppfattningar. Avgränsas så studien till ett specifikt objekt, såsom i denna 
avhandling, belyses endast en specifik facett av individens ontologi, vilken 
reflekteras olika beroende på från vilket perspektiv den studeras.    
 
Människans uppfattning av världen skulle därmed kunna hänföras till det ar-
istoteliska förnuftsfält där tankar och förhållanden är föränderliga (Aristoteles, 
1988). Huruvida något är verkligt, sant eller enbart inbillning är med andra 
ord inte avgörande. Vi agerar och fattar hela tiden beslut på basis av vad vi an-
ser, eller tror vara verkligt. Vår uppfattning för stunden av världen är därmed 
grundläggande för vår förmåga att orientera oss i densamma. 

 
När vi socialiseras in i en miljö kommer vi att få presenterat för oss den 
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verklighetsuppfattning som där råder, vilken är svår att värja sig inför ju yngre 
man är vid inträdet. För den som exempelvis i unga år börjar spela fotboll 
kommer upplevelser under den aktiva tiden från pojklagsspel till seniorfot-
boll att utgöra en grund till uppfattningen om hur fotboll bör spelas och 
träning bedrivas (Westerlund & Sjöstrand, 1975). Exempelvis kommer det sätt 
på vilket en prestation värderas i relation till resultat under socialiseringspro-
cessen att osynligt ockupera individen och oreflekterat rikta hennes intention-
alitet mot förhållanden hon lärt sig att uppmärksamma (Arbnor, Borglund & 
Lijedahl, 1980). Detta innebär att hon oundvikligen har vissa förgivettagna 
föreställningar om världen och tingen och som riskerar att begränsa vad hon 
uppfattar och hur hon uppfattar objekt som kommer i hennes väg och där 
språket enligt Gärdenfors (1992) utgör en norm för vad ett uttryck skall betyda. 
Att lära sig ett språk blir därmed att lära sig att se världen på ett visst sätt.

 
En följd av detta är att det aldrig kan finnas objektiva och värderingsfria upp- 
fattningar. Detta beror på att under den process människan socialiseras in i 
ett specifikt fält av ett tankelandskap formas samtidigt i henne en normativ 
värderingskompass som vägleder och orienterar henne i världen (Karlsson, 
2001). Ett objekt kommer av detta skäl att värderas olika beroende på i vilken 
del av fältet vi vuxit upp. Därtill kommer emotionella upplevelser under upp- 
växten, vilka stämt och färgat våra kroppsliga känslosträngar och dessa strän-
gar kommer att ljuda olika beroende på den historiska relation vi har eller de 
associationer vi gör till ett aktuellt objekt/fenomen (Damasio, 1999; Duesund, 
1996). När vi därför uttrycker en uppfattning om ett objekt/fenomen finns 
alltid kroppen närvarande och därmed våra känslor tillsammans med vår inre 
normativa värderingskompass. En uppfattning är av detta skäl aldrig fri från 
värderingar för så fort vi uttrycker oss har vi gjort ett val och valt bort något, 
även om det vi valt bort inte är medvetet för oss. Alla dessa val, små som stora, 
manifesterar vårt sätt att uppfatta och förhålla oss till i världen.         
 
Ser vi till hur begreppet uppfattning till vardags förklaras – ett personligt sätt 
att betrakta och bedöma något – uppkommer frågan hur personlig uppfatt- 
ningen är. Talesättet att det finns lika många uppfattningar som det finns 
människor kan ifrågasättas. Förhållandet är snarare sådant att antalet upp- 
fattningar går att reducera och kategorisera med den reservationen att kate-
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gorisering också anger abstraktionsnivå.39 Detta sagt med all respekt för att 
uppfattningar är föränderliga och att gränserna mellan olika kategorier ofta 
är flytande. Med reducering och kategorisering följer att en uppfattning kan 
vara både kollektiv och individuell (Marton & Booth, 2000). Den kan vidare 
vara olika starkt värdeladdad och förankrad inom individen utan att individen 
alltid är fullt medveten därom. För att åskådliggöra detta kan vi se till tränar-
rollen inom fotboll och ställa oss frågan: Har historien lärt tränaren att se som 
sin uppgift att lära ungdomar att spela fotboll eller att tänka fotboll? Val av 
perspektiv är inte didaktiskt oproblematiskt. Att lära ungdomarna använda 
sig av fötter och ben, i betydelsen vad man gör (sparkar, skjuter, nickar etc) 
och hur man spelar fotboll, vart man springer, var man placerar sig, vart man 
passar bollen, vart man rör sig etcetera innebär inte med automatik att ung-
domar lär sig förstå och tänka fotboll i betydelsen varför man gör som man 
gör. Eller annorlunda uttryckt, för att citera Furberg (1981, s. 103), ”Först den 
har förstått schack som förmår spela sitt eget parti”. 
 
Den egna uppfattningen av tränarrollen och de uppgifter som förknippas 
med denna blir därmed avgörande för tränarens intentionalitet. Vad tränaren 
berömmer och vad tränaren kritiserar grundas därför inte på hur fenomen i 
sig är utan på den historiska person tränaren är. 
 
Var finns då denna uppfattning om tränare i fotboll och vad som förknippas 
med denna roll? Den finns dels inom tränaren och manifesteras i hur såväl 
konkreta som abstrakta situationer hanteras, dels utanför tränaren i form av 
tankestöttande böcker, tidskrifter, utbildningsmaterial m.m. och dels i dis- 
kursen om rollen som fotbollstränare (Säljö, 2000; Säljö, 2005). Av detta skäl 
kommer det vi förknippar med rollen som fotbollstränare aldrig att vara statisk 
utan ständigt stadd i förändring, vilken inte alltid är tydlig utan sker genom 
subtila värderingsförskjutningar i vad som betonas. Exempel härpå är hur nya 
uttryck smyger sig in i språket som omger fotbollen. Tidigare skapades chanser, 
idag producerar vi. Förr hade forwarden otur, idag levererar han inte. Förr var 
det den fattiges teater, idag talas det om fotboll som produkt. Förr talades det 
om publik och supporters, idag benämns de kunder. Dessa begrepp påverkar 

39  Något som framkommer i Hayakawas språklig abstraktionsstege där samtal kan vandra från det konk-
reta till det abstrakta. På den högsta nivån är det lättare att vara överens och ju mer konkret nivån blir 
desto tydligare visar sig skillnaderna. När vi därför talar om att antalet uppfattningar går att reducera 
och kategorisera ska vi vara medvetna om att vi samtidigt väljer abstraktionsnivå. (Hayakawa, 1952).    
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också vår intentionalitet. Om begreppet publik och supporters får ge vika för 
begreppet kunder, där matchen och laget blir produkten, kommer begreppet 
leverera också att bli naturligt. Att denna utveckling förändrat vår uppfattning 
av fotboll från folkrörelse till en affärsverksamhet inom underhållningsbran-
schen ter sig därför inte märkligt. Frågan är emellertid hur medveten denna 
förskjutning av perspektivet varit eller är. Vi kan dock synliggöra våra (indiv-
idens) uppfattningar genom att ställa dem i kontrast till andras (individers) 
uppfattningar. För det är i ljuset av denna relief vi kan se variationen i uppfatt- 
ningar och vilka riktningar dessa orienterar sig mot.
 
Utifrån detta perspektiv – variation och riktning i uppfattningar – vävs avhand- 
lingens tanketråd och med den vetenskapliga ansatsen förankrad i feno- 
menografin (behandlas ingående längre fram) vars huvudbegrepp – uppfatt- 
ning – utgör en grundbult i analysen. Men innan fenomenografin mer i detalj 
gås igenom är det angeläget att först ventilera begreppet ontologi och vad som 
utmärker detta begrepp.

Ontologi

Ontologi härstammar från grekiskans on (genitiv ontos)’(det) varande och logos’ 
(en) lära’ och förklaras som läran om tillvarons egentliga beskaffenhet, dess 
väsen.  Denna bestämning av ordet ontologi sprider inte speciellt mycket ljus 
över dess innebörd utan leder endast till frågan om vad som menas med till-
varons egentliga beskaffenhet, om varat. 

 
I det följande gör jag en regional avgränsning av ontologin (Jackson & Carter, 
2002) och placerar den endast inom ramen för min studie, som också innebär 
att jag väljer att luta mig mot en vardagligare tolkning av begreppet. Denna 
säger att ontologin är läran om de antaganden vi gör i form av begrepp eller 
kategorier för att förklara och vägleda oss i tillvaron och i avsaknad av vilka vi 
skulle finna världen obegriplig. Konkret visar sig vår ontologi i våra handlingar 
och i de begrepp och de kategorier vi använder, när vi vill ge en samman-
hängande beskrivning och förklaring av vår tillvaro. Nyckeln här är språket, i 
dess vidaste mening, genom vilket vi kan kommunicera med varandra och få 
tillgång till varandras antaganden. Språket och våra ord refererar dock inte till 
en av oss oberoende verklighet utan till de begrepp vi har format om denna 
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verklighet.40 Searle (1997) förklarar detta med ett exempel från amerikansk 
fotboll:

 ”Utan språket kan vi se mannen springa över en vit linje 
och bära på en boll och utan språket kan vi vilja att en 
man skall springa över en vit linje bärande på en boll. Men 
utan språket kan vi inte se mannen göra sex poäng eller 
vilja att mannen skall göra sex poäng, eftersom poäng inte 
är någonting som kan vara föremål för tankar eller kan ex-
istera oberoende av ord eller andra sorters symboler.” (Searl, 
1997. s. 82)

 
Steget innan vi gör våra antaganden om tillvaron går via en tankemässig 
föreställning som uppkommer genom varseblivningen, att våra sinnen reagerar 
på/av något. Detta förhållande ska förstås som att det först uppstår en sen-
sation genom den information våra sinnen tar emot, vilket sker löpande och 
inte kan stängas av. Dessa sinnesintryck tolkas därefter i perceptionen genom 
att all vår tidigare erfarenhet läggs in i sensationen (Gärdenfors, 2006). Denna 
bearbetning av utifrån och inifrån (kroppen) kommande sinnesdata, förnim-
melser, beskrivs av vissa forskare som en medvetandeström (Kroksmark, 1987) 
och av andra som vårt tänkande (Nordenstreng, 1977). 
 
Vad som reellt sker när vi bearbetar dessa sinnesdata är ännu höljt i dunkel. 
Att forskningen visat hur vissa centra i hjärnan är mer aktiva än andra vid 
vissa typer av sinnesdata säger oss inte mer än att just dessa delar av hjärnan är 
aktiva. Hur tänkande i sig går till vet forskningen ännu inte.

Lutar vi oss mot Aristoteles kan vi anta att tänkandet om verkligheten kan delas 
i två kategorier.41 Den ena kategorin behandlar tankar på ting vilkas orsaker 
är oföränderliga och vilka tillerkänns en existens genom sin varaktighet i den 

40 Detta skulle kunna tolkas som att allt är sociala konstruktioner vilket Martinsson (2003, s. 404) visar 
att så inte är fallet genom naturvetenskapens förutsägelse om händelser och som visar sig stämma med 
frågan: ”Hur förklarar man morgondagens väl förutsagda solförmörkelse om det är människans obund-
na fantasi som skapat den?”

41  Aristoteles skiljer i sin metafysik mellan essentiella (väsensbestämda) och accidentella (tillfälliga) 
egenskaper. En essentiell egenskap är något som ett objekt inte kan mista utan att bli något annat. Han 
menar exempelvis att förnuft är en essentiell egenskap hos människan. I bok sex i Den nikomachiska 
etiken gör Aristoteles också skillnad mellan kunskap som är sann a priori, dvs. oberoende av erfaren-
heten och kunskap som är sann a posteriori, dvs. på basen av vår erfarenhet.  
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bemärkelsen att de uppfattas lika över tid av olika individer. Den andra kate-
gorin behandlar tankar på sådana ting som är föränderliga såsom egenskaper 
vi förknippar med tingen. Låt oss ta den fysiska fotboll som användes i VM 
2010, Jabulani som exempel. De egenskaper som förknippas med denna fot-
boll då den färdas genom luften är varierande och individuella. Doktor Andy 
Harland vid Loughborough-universitetet och ledare för det engelska forskar-
team som tog fram den absolut sfäriska VM-fotbollen hävdar att den rör sig 
smidigare och säkrare i luften och träffar avsedda mål mer tillförlitligt än alla 
tidigare VM-bollar. Spelarna i VM i Sydafrika, i synnerhet målvakterna, var av 
den uppfattningen att bollen vobblade i luften och uppträdde likt en badboll. 
Gemensamt för dessa två sätt att uppfatta VM-bollens egenskaper är att de 
är beroende av våra sinnen. Hur VM-bollen förnimms och de tankemässiga 
föreställningar den ger upphov till är därmed grunden för våra antaganden 
och vår uppfattning om VM-bollen. 
 
Vänder vi så blicken från VM-bollen till vårt talspråk, betraktat som en kom-
munikativ praktik, finner vi att dess existens är av ett annat slag. Dess praktik 
består i att människor yttrar ljud i syfte att åstadkomma vissa effekter hos 
varandra och att orden i denna kommunikativa praktik består av tecken eller 
symboler vars avsikt är att kommunicera innebörder som i sin tur är kontext-
beroende (Collin & Guldmann, 2000). Orden kan därmed ha olika betydelser 
i olika sammanhang och betyda olika för olika människor. Av detta följer att 
innebörder, dvs. den mening vi förbinder med orden, inte är inneboende i 
orden själva utan i erfarenheten hos personen som använder dem. 

Inom fotbollen förekommer ofta begreppen system, balans, struktur och orga- 
nisation när ett lags agerande på planen beskrivs och diskuteras. Vad som 
realt menas när dessa begrepp används är i allmän mening inte alltid helt 
klart. Uppenbart är att tränarna använder samma termer, men det kan ske 
från helt olika perspektiv. Systemfotboll kan som exempel ur ett perspektiv 
betraktas som ett antal givna positioner och ansvarsområden, som ordnats så 
att de tillsammans bildar en sammanhängande helhet till vilken individen får 
anpassa sig. Ur ett annat perspektiv kan system ses som ett sätt att organisera 
olika spelares individuella förmågor att ge varandra understöd och etablera 
relationer mellan spelarna på planen. Enkelt uttryckt: Ska spelarna underord-
nas systemet eller ska systemet underordnas spelarna? Denna frågeställning 
om strukturens ontologi diskuteras också inom organisationsforskningen ut-
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tryckt som system versus aktör. Där förs en debatt om det är strukturen som 
bestämmer handling inom en organisation eller om strukturen bestäms av 
handlingarna. (Jackson & Carter, 2002).

 
De olika perspektiven utgår från olika och oförenliga ontologier och blir ett 
filter, genom vilket vi betraktar världen och som, tillsammans med språket, så 
som det innehållsligt förstås, riktar vår uppmärksamhet. Vad språket sedan i 
form av ord och tal kan leda till i form av handling och beteende är en kon-
sekvens av vår ontologiska relation till dem. Exempelvis är beteendegränser 
för vad som anses utgöra idrottsliga värden vanligt förkommande inom fören-
ingslivet. Den aktive förväntas uppträda efter dessa såväl i professionen som 
privat, utan att skriftliga reglementen upprättats. Istället socialiseras individen 
in i den värdegemenskap idrottsvärlden utgör och dess beteendegränser blir 
till något essentiellt i ontologin. Vår ontologi omfattar således även fenomen 
i bemärkelsen tankefigurer.  

Summerar vi detta resonemang om ontologi finner vi en treenighet bestående 
av (i) uppfattat objekt som fenomen, (ii) tecken eller symbol för detta fenomen 
och (iii) den tankefigur kring fenomenet som uppstår inom oss. Den mentala 
bild (mönstret) som utgör tankefiguren är ur detta perspektiv en samman-
flätning av fenomenet, tecknet eller symbolen för fenomenet och är därmed 
en konstruktion baserad på vår erfarenhet av objektet eller tecknet eller sym-
bolen för det samma. Med detta sagt är ontologin de antaganden vi gör om 
vår tillvaro för att denna ska bli oss förståelig samtidigt som den formar vår 
uppfattning av hur världen är beskaffad och emellanåt hur den borde vara 
beskaffad. Dessa antaganden är aldrig neutrala, då de kan ses som förankrade 
i oss genom vår socialiseringsprocess. Vi kommer därför alltid att, medvetet 
eller omedvetet, känslomässigt värdera våra sinnesförnimmelser då allt vårt 
handlande och alla våra beslut påverkas av vår historia (Damasio, 1999; 2003). 
Som vi också kommer att se nedan så är den ontologiska hållningen central 
inom fenomenografin. 
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Fenomenografi42

Ett grundantagande fenomenografin lutar sig mot är att vi (människor) upp- 
fattar världen olika och denna olikhet, benämnd variation (Runesson, 1999), 
är det som fenomenografin strävar efter att åskådliggöra. Detta antagande reser 
ett flertal frågor varav de mest centrala är: Vad uppfattar vi i världen och hur 
uppfattar vi detta vad i världen? Frågan varför vi uppfattar världen olika är inte 
lika central inom fenomenografin utan det viktiga är uppfattandets innehåll. 
Det är heller inte fenomenografins ambition att försöka fastställa huruvida 
något är sant eller falskt eller att söka efter essensen i något. Dess fokus är 
människans sätt att uppfatta världen, vad hon uppfattar i denna värld och hur 
hon uppfattar detta vad och variationen i sättet att uppfatta världen. 

Phenomenography was initially a descriptive research spe-
cialization, aimimg at finding powerful categories for char-
acterizing qualitative differences in how the world around 
us is seen. (Marton, 2015, s.118).

 
Uppfattningsbegreppet inom fenomenografin är därmed nära förbundet med 
kunskapsbegreppet i så motto att det är den erfarenhet vi äger om världen, 
våra för-givet-taganden, som avgör hur vi möter densamma och hur objekten 
i världen gestaltar sig för oss. Kunskapsutveckling ses med detta perspektiv 
som en kvalitativ förändring i sättet på vilket vi förstår världen (Damasio, 
1999), delar av fenomenografin talar om en förändring utifrån begreppsparet 
yta vs djup (Marton & Booth, 2000). Med detta avses att kunskapen rör sig 
från och mellan en grund kunskapsnivå till en mer komplex nivå, där den 
rikare mer komplexa nivån gör oss mer kapabla att tolka och förstå den värld 
vi möter oavsett om det handlar om matematiska problem eller sätt på vilket 

42  En etymologisk härledning av begreppet fenomenografi (Kroksmark 1987, ss. 226-227) säger följande: 
”Ordet är sammansatt av de båda leden fenomen och grafia. Fenomen går tillbaka på det grekiska verbet 
fainesthai som betyder att visa sig och som gett substantivet fainemenon som betyder det sig-visande, det 
tydliga. Verbet är bildat ur faino, som betyder: att bringa i dagen, att ställa i ljuset, vars stam fa- betyder 
ungefär: det vari något kan bli uppenbarat och i sig själv synligt. Vi måste alltså med begreppet fenomen 
förstå: Det-i-sig-självt-visande, det uppenbara. Fenomen håller således den samlande totaliteten av det 
som visar sig. Begreppet grafia är också det grekiska och utvecklat ur stammen grafi. Grafi betyder 
beskriva i ord eller bild, något som är, det betecknande, t ex ett stycke verklighet eller en uppfattning av 
denna. I sitt förhållande till fenomen blir grafi en aktiv verksamhet som avbildar den studerade saken 
som kvalitativt skilda fenomen. Grafi inskränker sig inte endast till det skrivna språket utan omfattar 
även möjligheten till andra avbildningar.” 
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fotbollsspelares förmågor kan formeras till ett fungerande lag.
   
Bakgrunden till fenomenografi står att finna i den polemik forskarna Marton, 
Dahlgren, Svensson och Säljö vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs 
universitet förde i början på 1970-talet mot den då rådande forskningstradi-
tionen. Denna tradition innebar pedagogisk psykologi med kvantitativ inrik-
tning och fokus på tekniker och metoder för att effektivisera undervisningen 
med syftet att på kortare tid få eleven att lära mer. Forskarna såg istället inlärn-
ing som en aktivitet hos individen själv, varigenom individens uppfattning 
av objekten i världen förändras. Kunskap blev med detta antagande liktydigt 
med uppfattning av objekten i vår tillvaro och förflyttade samtidigt forskarnas 
pedagogiska fokus från hur mycket man lär sig i en situation till vad man 
lär, benämnt uppmärksamhetens inriktning (Marton, Dahlgren, Svensson & 
Säljö, 1977).
 
Utgångspunkten för forskarna var frågan: Vad är den väsentligaste skillnaden 
mellan olika studenters sätt att lära? Runt denna fråga formerades ett flertal 
undersökningar. Bland annat studerades inom ämnet nationalekonomi på 
universitetet studenters uppfattning om pris genom frågan: Varför kostar en 
vetebulle 1 krona? Svaren på frågan kunde delas upp i två grupper: A) Priset 
på bullen bestäms av tillgång och efterfrågan på bullar. B) Priset är detsamma 
som (det rätta) värdet på bullen. De två utfallskategorierna är en variation inte 
bara på vad man lärt sig från kurslitteraturen utan står också för två skilda och 
motsatta uppfattningar av objekt i verkligheten och avspeglar studenternas 
förståelse av priset på en bulle. Från detta inlärningsexperiment med fokus 
på vad vi lär har sedan fenomenografin kommit att vidgas till studier inom 
ett brett fält av pedagogiska problemområden, även till så kallade icke-peda- 
gogiska studier varav studien av personal vid Volvos Skövdefabrik och motor- 
trimningsverkstaden är ett talande exempel (Sandberg & Targama, 1998). 
Fenomenografin har också kommit att vidareutvecklas till vad som benämns 
variationsteori (Marton & Runesson, 2015). Det som skiljer variationsteorin 
från den ursprungliga fenomenografin är att variationsteorin utgår från begrep-
pen variation, urskiljning och simultanitet och man använder dessa som verk-
tyg för att beskriva inte endast undervisningen utan också elevers lärande med-
an den klassiska fenomenografin handlar om att beskriva variationen mellan  
olika sätt att förstå samma sak (Emanuelsson, 2001). I denna studie kommer 
jag att hålla mig till den klassiska fenomenografin.    
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Oavsett problemområde står människan och hennes sätt att uppfatta objekten 
i sin värld i centrum för fenomenografin. Detta sammanfattar Larsson, S. 
(1986) på följande sätt: 

Vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av 
människor, detta innebär att vi är ute efter innebörder i stället 
för förklaringar, samband eller frekvenser. Detta innebär 
också att vi har valt att beskriva hur något framstår för dessa 
människor och inte hur något egentligen är.  (Larsson, S. 
1986, s. 13)

Det finns skäl att stanna upp vid detta citat ett ögonblick och orsaken därtill 
är det sista stycket där Larsson skriver, hur något egentligen är. Konkret inne- 
bär detta att det måste finns ett facit, något som människans uppfattning 
kan stämmas av mot. Men inom fenomenografin finns inget facit i den be-
märkelsen utan i uppfattningen konstituerar individen sin värld och denna 
relation till världen benämns inom fenomenografin som icke dualistisk.
 
När fenomenografin söker efter individens uppfattning är det så som den 
kommer till uttryck i individens utsaga. Därmed utgår fenomenografin från 
ett andra ordningens perspektiv innebärande att det är respondentens utsaga 
om sin erfarna värld som utgör analysunderlaget. Detta perspektiv innebär att 
som forskare ta ett steg tillbaka från sitt eget erfarande för att istället försöka se 
situationen, fenomenet med respondentens ögon. Och detta förhållningsätt 
gäller att inta och bibehålla under hela studien från formulering av forsknings-
frågan, över fältarbetet och materialinsamling till analysarbetet (Marton & 
Booth, 2000). Detta kan jämföras med första ordningens perspektiv som utgår 
från att det finns en objektiv värld som vi kan observera och uttala oss om, det 
vi i dagligt tal kallar fakta. Om jag i första ordningens perspektiv vill beskriva 
det som händer under en fotbollsmatch kan jag sträva efter att sätta parentes 
runt min förståelse av spelet fotboll och beskriva skeendet, interaktionen i sig, 
inte hur den förstås av andra (Emanuelsson, 2001). Andra ordningens pers-
pektiv innebär en beskrivningsnivå av hur andra förstår ett händelseförlopp 
där det inte är fråga om att något är sant eller falsk utan vad som respondenten 
tror är sant eller falskt (Kroksmark, 1987). 

 
Insamlingen av data för analys sker via intervjuer med öppna frågor som spe-
las in. Bearbetningen av intervjumaterialet, kallad kvalitativ analys (Dahlgren 
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& Johansson, 2015) syftar till att urskilja kvalitativt skilda kategorier av upp- 
fattningar och att beskriva hur dessa gestaltar sig. Denna tolkningsakt sker 
genom en läsning fram och åter i materialet, mellan enskilda uttalanden och 
hela dess kontext (hela den enskilda intervjun och samtliga intervjuer) med 
uppmärksamheten riktad mot likheter och skillnader i utsagorna i avsikt att 
ordna dem efter meningsinnehåll i avgränsade beskrivningskategorier. På 
detta sätt växer under analysen kategorierna fram ur det empiriska intervju- 
materialet (Uljens, 1989). Kategorierna är med andra ord inte på förhand givna 
utan utkristalliseras under forskarens analys av datamaterialet och utgör dennes 
uppfattning av meningsinnehållet i respondenternas utsagor om ett avgrän-
sat objekt eller företeelse. Antalet beskrivningskategorier utgör i sin tur de 
utfallsrum av uppfattningar som analysen ringat in av skilda sätt att uppfatta 
något, dvs själva resultatet. Variationerna kan som regel också struktureras 
efter graden av komplexitet utifrån respondenternas sätt att resonera om det 
aktuella objektet och också betraktas som olika skikt av individuell erfaren-
het (Marton & Booth, 2000; Dahlgren, 1986). Detta innebär att forsknings- 
ansatsen är induktiv och rör avgränsade fält där olikt formade gestalter ligger 
till grund för slutsatser runt det undersökta objektet, i motsats till deduktiv 
ansats där en i förväg formulerad teoris giltighet prövas.    
  
Uppfattningsbegreppet är som ovan redovisats helt central inom fenom-
enografin och med uppfattning menas ett antagande om något som man är 
övertygad om eller tar för givet förhåller sig på ett visst sätt och förklaras på 
följande vis: 

Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det 
som inte behöver sägas, eftersom det aldrig varit föremål för 
reflexion. De utgör den referensram inom vilken vi sam-
lat våra kunskaper eller den grund på vilken vi bygger våra 
resonemang. (Marton & Svensson, 1978, s. 20) 

Uppfattningsbegreppet är genom detta och som tidigare nämnts nära relaterat 
till kunskapsbegreppet vilket Svensson (1984) beskriver när han redogör för 
INOM-gruppens (Inlärning och omvärldsuppfattning) människobild. Han 
skriver:

Begreppen uppfattning och uppfattande använts för att 
beteckna karaktären hos det meningsskapande som utgör 
grund för kunskapsbildning. (Svensson, 1984, s. 12)
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Att uppfatta innebär att människan urskiljer mönster i ett objekt (Fiske, 2004) 
samtidigt som det hon urskiljer bildar en ram inom vilken hon kan bilda 
kunskap.43 Från denna grund utgår våra resonemang och det sätt på vilket vi 
gestaltar företeelser och eller objekt i världen varvid den också förklarar vårt 
handlande.

…people’s way of acting is consistent with their way of see-
ing/understanding things, is that understanding does not 
cause acts; instead, acts express understanding. The rela-
tionship between acts and understanding is not causal but 
logical. (Marton, 2015, s. 112) 

Vi bör här vara uppmärksamma på hur vi använder begreppen uppfatta44 res- 
pektive uppfattning. Verbet uppfatta betecknar en meningssökande aktivitet 
och indikerar att människan urskiljer, avgränsar, differentierar och organiserar 
meningsinnehåll i en del av den uppfattade världen, av Gärdenfors (2006) 
förklarat med att förstå är att se mönster, medan uppfattning är den oreflek-
terade förståelse från vilken den meningssökande processen utgår och den 
uppfattade världen stäms av mot. Av dessa olika aspekter är organiserandet av 
innebörder i världen central och utgör på detta sätt den grundläggande rela-
tionen mellan individen och världen (Uljens, 1989). Denna relation är oupp-
löslig (Sandberg & Targama, 1998), och bestämmer inte bara vad vi ser utan 
också vad vi inte ser. Organiserandet förutsätter att någon uppfattar delar eller 
mönster i en helhet och deras existens är därför beroende av erfarenheten hos 
betraktaren. Det vi uppfattar blir därmed en kompromiss mellan det vi ser 
och det vi tror (Gärdenfors, 2006). Förhållandet förklaras inom fenomeno- 
grafin på följande vis: 

För att kunna se någonting som någonting […] måste vi 
å ena sidan urskilja det från dess omgivning. Men å andra 
sidan, för att kunna urskilja det från dess omgivning måste 
vi se det som ett särskilt ting […] eller ge det en mening. 
(Marton & Booth, 2000, ss. 117-118). 

43  En intressant jämförelse går här att göra mellan fenomenografi och semiotik. I denna (semiotiken) sägs 
förhållandet mellan en uppfattning om något och den verklighet detta något utgör vara liktydigt med 
sättet på vilket vi förstår världen och ger den betydelse. 

44  I senare litteratur av Marton har begreppet uppfatta kommit att ersättas av begreppet erfara.
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Meningen i något vi urskiljer är beroende av vår erfarenhet. I praktiken är 
också begreppen uppfattning och uppfattande oskiljaktiga då vår historia och 
framtid alltid är närvarande och inte kan exkluderas. När vi därför ställer en 
fråga om någons uppfattning av något blir svaret ett svar i ljuset av all den tidi-
gare erfarenhet personer vid frågetillfället besitter inom området (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Reflektion över något blir därmed alltid färgad av emotioner 
erfarenheten rymmer och som är förknippade med de händelser som ägt rum 
mellan den tid frågan avser och de tillfälle när frågan ställs. Kroksmark (1987) 
talar om den eftertänkta uppfattningen av intentionala objekt som fenom-
enografins fokus.  Svaren – uppfattningarna – kommer därför alltid att bära 
på värderingar, medvetna såväl som omedvetna, som historiskt format den 
position från vilken respondenten idag svarar. Att beakta detta förhållande är 
väsentligt vid analys av respondenternas utsagor. Här tillstöter dock ett be-
kymmer och detta rör fenomenografins val av analysunderlag som avgränsar 
sig till text transkriberad från tal. Detta förhållande kan riskera att mycket av 
den information det talade språket bär på i form av tystnad, tempo, rytm, 
intonation, betoning, ironi, sarkasm, intensitet etc. går förlorad för att i värsta 
fall leda tolkningen i fel riktning. Kvale (1997) markerar detta med att den 
utskrivna intervjutexten ger en ofullständig redogörelse för den rikedom på 
meningar som uttrycks i den levda intervjusituationen. Eller för att använda 
fenomenografins vokabulär, begränsa tolkningen till en ytlig och inte en djup 
förståelse av respondenternas svar. 

 
Analytiskt består uppfattande liksom uppfattning av en intentional akt (Kroks- 
mark, 1987). Vad vi riktar vårt medvetna medvetande mot utgör företeelsen 
för den intentionala akten, medan hur vi tänker om företeelsen utgör den pro-
cess där vi förbinder företeelsen med vår erfarenhet. Detta antagande att vi ob-
serverar och behandlar samma objekt men urskiljer olika aspekter (kvaliteter) 
är ett grundantagande inom fenomenografin.

Phenomenography is about the different meanings of the 
same things (or about ways of seeing, experiencing and con-
ceptualizing them), where ¨things¨refers to anything that 
might have different meanings. 
(Marton, 2015, s. 106.)

 
Det fenomenografiska uppfattningsbegreppet består således av en vad- och 
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en hur-aspekt, och som i en lärandeakt fördjupas och förtydligas under ru-
brikerna referentiell aspekt respektive strukturell aspekt, där den referentiella 
aspekten avser mening med något och den strukturella aspekten relationen 
mellan del och helhet i termer av olika aspekter. Att finna meningen i/med 
något förutsätter alltså att strukturen hittas och omvänt att strukturen bildar 
meningen.  Ur ett lärandeperspektiv innebär detta att lärandeakten har två 
objekt. Ett direkt objekt lika med det innehåll man lär sig men också ett in- 
direkt objekt som i sin enklaste form syftar på vad som eftersträvas med lärande- 
akten (Marton & Booth, 2000). Översätter vi detta till fotbollsförhållanden 
och träning av löpvägar utgör det direkta objektet den strukturella aspekten i 
betydelsen olika löpvägar och hur dessa hänger samman med andra sekvenser 
(aspekter) under träning medan den referentiella aspekten avser den mening 
tränaren respektive spelare lägger/ser i träningsmomentet. Lärandeaktens in-
direkta objekt i sin tur avser ett förvärvande av kunskap i betydelsen kunnande 
och användande där syftet, i strikt mening, ligger bortom den faktiska lärande- 
akten (Marton & Booth, 2000). Som exempel kan anges att med löpvägar få 
spelarna att under match välja rätt löpväg utifrån hur motståndarna agerar 
och matchbilden ser ut, dvs kort sagt att få spelarna att löpande agera så att 
det främjar det egna laget.

Undervisning (träning) ”genom” (av) rörelse innebär att 
man använder rörelsen för att nå ett mål som ligger utanför 
själva rörelsen. Rörelsen används som ett medel för att upp-
nå någonting annat. ...Undervisning (träning) genom (av) 
rörelse syftar till direkta eller indirekta undervisningsmål. 
(Duesund, 1996, s. 161)

De två aspekterna – vad och hur – är i och med att vårt medvetna medvetande 
alltid är riktat mot något, aldrig åtskilda utan oskiljbara. Det är alltid något 
som uppfattas och det uppfattas alltid på ett bestämt sätt eller som något. Detta 
att något blir föreställt inom oss gör ingen åtskillnad mellan psykiska eller 
inexistenta fenomen och fysiskt existenta fenomen. Vi etablerar oavsett typ av 
objekt en intern relation till fenomenet, som i sin gestaltning återspeglar vår 
historia och blir genom detta personlig. Vår förståelse betecknar därmed den 
mening eller innebörd som en viss aspekt av världen har för oss. Denna rela-
tion mellan människan och världen är oupplöslig och fenomenografin strävar 
efter att beskriva människans förståelse av sin värld. Att relationen är oupp-
löslig innebär att fenomenografin är icke dualistisk jämfört med en dualistisk 
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verklighetssyn, även benämnt rationalistiskt perspektiv eller idealistiskt, där 
verkligheten och individen kan betraktas var för sig (Sandberg & Targama, 
1998).
 
Vad intentionaliteten riktas mot behöver inte vara något verkligt i fysisk 
mening, utan vi kan tänka på saker som varken finns eller har funnits (Crane, 
2004). Vi kan tänka på Moder Svea och någon kanske rent av skulle vilja träffa 
henne. Vi kan tänka på spelförståelse och spelidé och vi kan äga en intern 
relation till dessa inexistenta begrepp. Samtidigt som innehållet (vad) för vår 
intentionalitet utgörs av de avgränsade aspekter (kvaliteter) vår referens till 
innehållet rymmer. Begreppen spelförståelse och spelidé kommer därför att 
gestalta sig olika för oss. Låt oss bromsa in här och se hur detta fenomenograf-
iska antagande praktiskt kan komma till uttryck inom fotbollen och specifikt 
i den strukturerade lärsituation träningen utgör. 

Ett grundantagande som fenomenografin gör är att lärande kommer till stånd 
då vår förmåga att urskilja ytterligare en aspekt av ett objekt uppstått och ju 
fler aspekter av ett objekt vi förmår urskilja och värdera desto rikare bedöms 
kunskapen vara. Kunskapen har förflyttats från en nivå till en annan mer 
komplex nivå (Marton & Booth, 2000). Inom fotbollen kommer detta bland 
annat till uttryck vid träning av löpvägar, där målet för träningen är att lära 
spelarna förståelsen av olika löpvägar beroende på position i laget. Successivt 
etableras så fler och fler alternativa löpvägar med målet att spelaren ska vara 
så väl rustad att, när en situation uppstår under match, han ur sin kunskaps- 
arsenal ska kunna välja det alternativ som bäst främjar laget. Något AC Milans 
före detta tränare Arrigo Sacchi uttryckt på följande vis.

My philosophy was teaching players as much as I could, so 
they would know as much as possible. This would then en-
able them to make the right decision – and to do so quickly 
– based on every possible scenario on the pitch. (Wilson, 
2008, s. 314).

Vilket alternativ som är bäst lämpat går inte att avgöra i förväg, varför tränin-
gen syftar till att utveckla en så rik intellektuell arsenal som möjligt hos 
spelaren att välja ur. För spelaren innebär detta under match att intention-
aliteten bearbetar både psykiska eller inexistenta fenomen i form av alternativa 
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löpvägar och fysiska existenta fenomen i form av med- och motspelare och 
boll. Tränaren Arrigo Sacchi förklarar detta på följande vis.

 
Every player had to be in the right place. In the defensive 
phase, all of our players had four reference points: the ball, 
the space, the opponent and his teammates. Every move-
ment had to be a function of those four referens points. 
Each player had to decide which of the four refernce points 
should determine his movement. (Wilson, 2008, s. 314).

Det individuella beslutet spelaren fattar om löpväg ska samtidigt som det är 
riktat mot det direkta objektet för träningen som lärandeakt (det vill säga det 
vad och hur tränaren önskar se uppfyllda under match) också vara riktat mot 
det indirekta objektet som lärandeakten rymmer, det vill säga att agera på det 
sätt som bäst främjar laget i olika spelsekvenser. Samtidigt bör spelarens val 
och löpväg tillsammans med spelsekvens bli tolkad på ett så likvärdigt sätt 
som möjligt av medspelarna. Vikten av detta förstår vi när en spelare i snitt är i 
fysisk kontakt med bollen 60 sekunder under match och vid dessa bollkontak-
ter förväntas fatta ögonblickliga beslut. Under resterande tid om 1 timma och 
29 minuter sker en löpande tolkningsprocess, där spelarens medvetna med-
vetande värderar situationer som rör sig från del till helhet och åter, från det 
konkreta i form av bollen och spelarnas positioner till scenario om alternativa 
löpvägar och åter. Tolkandet innebär för spelaren att uppfatta mönster i det 
skeende som utgör en fotbollsmatch och ju fler mönster som kan urskiljas 
desto rikare förståelse.

I ett spel som fotboll räcker det inte med att behärska 
några grundläggande färdigheter. För att vara en bra fot-
bollsspelare måste man också vara i stånd att ”läsa” spelet, 
förstå sin egen position i en omgivning som hela tiden 
skiftar i högt tempo. Spelarna måste hela tiden relatera sina 
egna rörelser till de andras. Detta kräver förutom uppmärk-
samhet och koncentration även reflexion. (Duesund, 1996, 
s.104). 

Stannar vi här och gör en kort summering av fenomenografin, av Sandberg 
och Targama (1998) beskrivet som ett förståelsebaserat, tolkande perspektiv, 
finner vi några tydliga karakteristika. 
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Det första fenomenografin ställer sig frågande till är vilken den sanna 
verkligheten är och fenomenografin gör det genom konstaterandet att vi män-
niskor delar världen med varandra men världen gestaltar sig olika för oss då 
vi tolkar och förstår den individuellt. Tar vi som exempel respondenterna för 
denna studie, elittränare i fotboll, och ställer frågan till dessa elittränare: vad 
är den sanna verkligheten bakom ett elitlags kräftgång eller framgång, skulle vi 
förmodligen finna ett stort antal olika tolkningar. Frågan är om det verkligen 
går att tala om sanningar i de här fallen? Snarare är den sanna verkligheten en 
personlig uppfattning byggd av våra erfarenheter och i kommunikation och 
samspel med andra människor. Vår förståelse betraktas därför inte som en 
specifik egenskap inom fenomenografin utan betecknar en oupplöslig relation 
till världen där meningen finns i situationen.

The meanings emerge as relationships between person and 
world. It is in this sens that subject and object are not sep-
arate. Person and world are related to begin with. There are 
not two worlds, a subjective one and an objective one; there 
is one world only, and that is both subjective and objective. 
(Marton, 2015, s. 108)

Ur ett fenomenografiskt perspektiv finns i alla situationer en struktur och 
det är hur situationen erfars som helhet som ger perspektiv på delarna inom 
strukturen och formar dess mening samtidigt, som en erfarenhet förutsätts för 
att kunna se/finna meningen i en situation.

Att hitta meningen förutsätter att man hittar strukturen, 
och vis versa: strukturen härrör från den funna meningen. 
(Marton &Booth, 2000, s. 120)   

Det är också så att det vi ser, det vi fokuserar på i en situation, står i förgrun-
den medan övrigt bildar den fond mot vilken det vi ser gestaltar sig. Jämför 
vi till exempel en match i schack respektive fotboll kommer det vi ser att 
gestalta sig helt olika. Där schackspelets pjäser står stadigt och stilla på brädet 
och upptar hela vårt blickfång där vi kan avgränsa vårt fokus från en till flera 
pjäser när ställningen på brädet tolkas, möjliga drag läses av, mentalt prövas 
och värderas innan en pjäs flyttas, gäller det omvända inom fotbollen. Där 
får man som spelare (pjäs) endast stå stadigt och helt stilla på plan under det 
att nationalhymnen spelas. Under match gäller att hela tiden vara i rörelse 
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(en grundbult inom fotboll) och av detta skäl kommer situationer som står 
i förgrunden att uppträda som ögonblick. Ögonblick vilka hela tiden skiftar 
i sin gestaltning med påföljd att meningen i en situation försvinner lika fort 
som den uppstått.

There is a individual awareness that keeps changing con-
stantly. Some things are focal, others are experienced pe-
ripherally. Some things are in the foreground, others in 
tha background. …we are aware of everything all the time, 
although in widely different ways and to widely different 
degrees. (Marton, 2015, s. 109)

 
Erfarenheten är en nyckel i relationen mellan individen och världen där erfar-
enheten finns i kroppen som kroppskartor och som står i ett levande samspel och 
i en oavbruten (tyst) dialog med världen (Duesund, 1996). Det är avgränsade 
utsnitt ur denna oupplösliga relation till världen som fenomenografin strävar 
efter att beskriva och lägga i dager via öppna frågor och vars svar transkriberas 
till text för att därefter utgöra analysunderlaget till det som fenomenografin 
benämner kvalitativ analys.

Språkligt kan en uppfattning uttryckas på många olika sätt, och häri ligger 
den kanske största utmaningen för den som vill förstå någon annans sätt att 
förstå världen (Dahlgren & Johansson, 2015). Marton (2015, s. 82) ställer sig 
frågan ”How can I possibly see what another person is seeing when looking 
at the same thing that I am?” En fråga Kroksmark (1987) svarar på genom 
att förklara att tillträde till människornas uppfattningar om sakerna går via 
människans uttryck. Främst hennes språkliga uttryck men också genom t ex 
hennes praktiska-estetiska uttryck och genom hennes handlande. Det är alltså 
det talade ordet som utgör den främsta källan i den kvalitativa analysen. Men 
då det talade ordet inspelat på ljudband transkriberat till text, så autentiskt 
som möjligt med pauser, huuumande, m.m. infinner sig frågan: vad är det 
forskaren analyserar? 

 
Om det är texten, måste vi ställa oss frågan om denna är tillräcklig för att kunna 
avbilda respondenternas meningsbärande uppfattningar. Eller krävs det att 
analysen kompletteras med ljudupptagningarna och att dessa lyssnas igenom 
efter samma mönster som texten närläses för att respondenternas menings-
bärande uppfattningar ska kunna avbildas så rättvist det går? 
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Min uppfattning är att ljudfilerna är ett viktigare analysunderlag än texten. 
Textunderlaget ska snarare ses som ett stöd till lyssnandet. För det är i lyssnan-
det vi kan höra den klangbotten som ger ett uttryck, ett ord dess rätta värde 
och varvid vi kan förstå den historia som ligger inbäddad i ord och uttryck. 
 
Språket spelar här en avgörande roll varför det är väsentligt att studera hur 
läran om språket, benämnt semiotik, kan komplettera analysen i denna studie. 
Ett kompletterande tillvägagångssätt Alvesson och Sköldberg (1994) rekom-
menderar och benämner reflexiv tolkning där ambitionen är att bryta sig ut ur 
en viss bestämd referensram (metod) för att via andra vetenskapliga discipliner 
få distans och se vad den valda disciplinen inte förmår säga samtidigt som 
dessa discipliner kan komplettera och berika den valda ansatsen genom 
aspekter som förstärker, breddar eller fördjupar tolkningen av det studerande 
fenomenet.

  
Semiotik 

Ordet semiotik härstammar från grekiskans semeion för tecken45 och betyder 
teckenlära eller teckenteori, ibland även översatt till betydelselära. Teckenbe-
greppet omfattar såväl språkliga som icke-språkliga tecken och det utmärk- 
ande för ett tecken är att det representerar något frånvarande.  Begreppet kan 
vidare delas upp i tecken som pekar på något kallat indexikala tecken och 
tecken för eller om något kallat kommunikativa tecken (Kjörup, 2004). De 
senare kommunikativa tecknen brukar i sin tur delas upp i två varianter. Dels 
språkliga tecken som vi använder för att säga något till varandra, dels ting vi 
omskapar till tecken för att visa varandra något, benämnt ostensiva tecken 
efter latinska ostendo, visa fram. Vanligare är dock att vi använder begreppet 
markör för ostensiva tecken. Inom fotbollen är till exempel halsdukar i favorit- 
lagets färger ett tydligt tecken på tillhörighet, samtidigt som halsduken även 
fungerar som markör för ett positionerande i det sociala rummet,46 (Morris 
1981; Sandvoss, 2003).

45  Använder begreppet tecken konsekvent och liktydigt med begreppet symbol vilket också förekommer 
inom semiotiken (Fiske, 2004). Symbol av grekiskans sy´mbolon ‘(känne)tecken’, ‘igenkänningstecken’, 
av symba´lla ‘sätta ihop’.

46  I studier av det kulturella kapitalet används begreppen sociala rum och habitus som samlingsbegrepp 
för gemensam livsstil, tänkesätt, smak m.m. individen tillägnat sig och varigenom hon kan hänföras till 
olika samhällsklasser. (Bourdieu & Passeron, 2008).
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Teckenteorin kan delas upp i tre inriktningar. Själva tecknet, de koder eller 
system i vilka tecken organiseras och den kultur inom vilken dessa koder och 
tecken verkar (Fiske, 2004). För att belysa detta kan vi använda tecknen för 
siffrorna 1 (ett) och 3 (tre). Dessa tecken kan studeras just som enskilda tecken 
(1 och 3) samt hur de organiseras i ett system till talet 13 (tretton). Siffrorna ett 
och tre och talet tretton kan vidare studeras utifrån den kultur inom vilka de 
verkar. Inom idrottskulturen förknippas till exempel tecknet 1 (ett) med bland 
annat första plats, seger, segrare, bäst, etc. Inom andra kulturer förknippas 
talet 13 (tretton) med otur. Sittplatsen 13 finns därför inte på vissa flygplan. 
Våning 13 finns inte angivet i hissar etc.

Två personer är framför andra förknippade med studier om tecken och tecken- 
världen. Den ena är den amerikanske filosofen och pragmatismens grund-
are Charles Sanders Peirce47 (1839-1914) och den andra är den schweiziske 
lingvisten Ferdinand de Saussure (1857-1913), grundare av strukturalistisk 
språkvetenskap. Deras forskningsfokus kom att anta olika riktningar. Peirce 
var som filosof ytterst intresserad av förhållandet mellan tecken, människor 
och objekt. Saussure intresserade sig som lingvist främst för språket och hur 
tecken (bokstäver/ord) är relaterade till andra tecken (bokstäver/ord). För 
honom representerade tecknet ett fysiskt föremål med en betydelse bestående 
av en betecknande (signifiant) och en betecknad (signifié) sida (Fiske, 2004), 
även översatt med tecknets uttryckssida och innehållssida, det vill säga be-
tydelseinnehåll (Kjörup, 2004). Tecknets utseende, dess form såsom vi uppfat-
tar det är det betecknande och den mentala föreställning till vilket det hän-
visar är det betecknade48 (Jackson & Carter, 2002). Den externa världen eller 
betydelsen som tecknet behandlar benämner Saussure beteckning. Förhållan-
det mellan en uppfattning om något och den verklighet detta något utgör är 
beteckning, liktydigt med sättet på vilket vi förstår världen och förbinder den 
med olika betydelser (Fiske, 2004). Ett givet uttrycks innehållsmässiga be-
tydelse etableras dock genom konvention (Collin & Guldmann, 2000; Crane, 
2004), vilket förenklat kan beskrivas som en praktik som alla följer därför att 

47  Peirce pragmatiska syn på kunskap som inriktad på människors handlingar och praktiska verksamhet 
kom senare att övertas och vidareutvecklas av John Dewey. (Gustavsson, 2004).

48  I boken Om lärande beskriver Marton & Booth (2000) betecknad som en texts innebörd och be-
teckning som själva texten. Detta översätts sedan till lärandets djupinriktning respektive ytinriktning. 
Med detta vill författarna åskådliggöra två skilda sätt att förhålla sig till textläsning och mot vad det 
fokuserade medvetandet riktas.  
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alla vet att alla andra följer den. Alla har ett intresse av den förutsägbarhet och 
samordning av olika människors handlingar som uppstår om alla gör likadant. 

 
Däremot är val av tecken för ett givet uttryck i de flesta fall godtyckligt (arbi-
trärt). Som exempel benämns spelet fotboll soccer i USA, calcio i Italien och 
fútbol i Spanien. Det är förledande att tro att det betecknade och betydelse- 
innehållet är universellt för fotboll och att det bara är en fråga om att byta ut 
det italienska ordet calcio mot det amerikanska soccer, alternativt spanskans 
fútbol utan att betydelseinnehållet förändras. Så enkelt förhåller det sig inte. 
Skulle vi ställa frågan: Vad lägger du i begreppet fotboll? till personer i Italien, 
USA respektive Spanien, anar vi vidden i betydelseinnehållet. Enligt Saussure 
kan frågan endast besvaras mot bakgrund av vad vi inte menar med tecknet 
för fotboll. Pierce anlägger en vidare tolkningsram och betonar i motsats till 
Saussure sambandet mellan tecknet, användaren och den externa verkligheten 
för att kunna förstå ett teckens betydelse. Utifrån detta perspektiv definierar 
Peirce ett tecken på följande sätt: 

Ett tecken är något som för någon står för något i ett visst 
avseende eller i en viss egenskap. Det riktar sig till någon, 
det vill säga skapar ett motsvarande tecken i personens 
medvetande, eller möjligen ett mer utvecklat tecken. Teck-
net som det skapar kallar jag interpretanten av det första 
tecknet. Tecknet står för något, dess objekt. (Fiske, 2004, 
s. 63)

Denna treenighet blir tydlig om vi åter ser till tecknet fotboll. Den mentala 
föreställningen som skapas inom individen består av tecknet fotboll, av an-
vändarens erfarenhet av objektet fotboll och, i de fall individen befinner 
sig på en match, av de händelser som sker på arenan (Hansson, Karlsson & 
Nordström, 2006; Fiske, 2004). Av detta förstår vi att en lexikal definition 
av fotboll blir begränsad och att denna istället utgörs av individens erfaren-
het tillsammans med den sociala konvention som råder inom den kultursfär 
användaren ingår i. Variationen av definitioner, alltså mentala föreställningar 
(uppfattningar) grundade i individuella erfarenheter, kan därför sägas vara rik 
och mångfacetterad även inom en avgränsad sfär av användare av tecknet fot-
boll. Av detta skäl distanserar sig semiotiken från klassiska kommunikations- 
modeller, där överföring av meddelanden betraktas som en process och där 
överföringen betraktas som lyckad när meddelandet (tecknen) är detsamma 
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hos mottagaren som hos sändaren. 
 
Mot denna bild vänder sig semiotiken och betraktar istället kommunikation 
som en akt där individerna växlar i rollerna som sändare och mottagare och i 
samverkan producerar och utbyter betydelser genom teckenöverföring.  Inne- 
hållet i ett meddelande blir utifrån detta perspektiv en konstruktion som i 
samverkan med mottagaren får sin betydelse (Fiske, 2004). Begreppen sändare 
och mottagare benämns inom semiotiken istället som producent respektive 
läsare för såväl skriftliga som muntliga tecken. I läsandet samverkar så, eller tyd- 
ligare uttryckt, förhandlar läsaren med texten.49 Med detta avses att läsarens 
historia och erfarenhet färgar tolkningen av de koder och tecken texten består 
av. Olika betydelser kan därför finnas i en text då tolkning av texten är indi-
viduellt baserad. Liknande förhållande råder när ett meddelande produceras 
av läsaren vilken just förhandlat med texten. Den individuella erfarenheten 
färgsätter den producerade textens innehållssida. Det betonade var att objekt, 
tecken och interpretant (uttolkaren) utgör en dynamisk enhet i produceran-
det och negocierandet av betydelser och att betydelserna är historiska och kan 
förändras över tid (Fiske, 2004).

När en utsaga produceras kläs den i en språkdräkt baserad på individens er-
farenhet och anpassas till situationen och förmedlas genom språket (Collin 
& Guldmann, 2000; Kjörup, 2004). Detta sker inom naturvetenskaperna i 
en avskalad och exakt språkdräkt på gränsen till naken i syfte att referera till 
en kollektiv tankevärld, medan språket inom poesin rikt broderas med meta-
forer och associationer i syfte att väcka, stimulera och interagera med den 
erfarandes kropp (Burton, 1998). Oavsett om en texts uttryckssida utgörs av 
vetenskap eller poesi är det emellertid den negocierande läsaren som refererar 
till något med hjälp av orden, därför att inga bokstäver (tecken) förklarar de 
ord jag just skrivit.

På vilket sätt kan då semiotiken sägas stödja fenomenografin?  Den gör det 
genom att tydliggöra betydelsen av tecknets innehållssida som grundas i en 
organiskt sammanflätande enhet bestående av – objektet, tecknet för objektet 
och interpretanten. När så fenomenografin använder begreppet uppfattning 

49  En intressant parallell går att göra till sociokulturell teori. Ur detta perspektiv betraktas en kommunika-
tiv process som ett kollektivt tänkande i det att deltagarna i samtalet ger och tar mening och tänker i 
grupp. (Säljö, 2000)
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och söker individers uppfattningar av ett objekt som fenomen rymmer indiv-
idens utsaga sammanflätningen ovan med all dess bakomliggande historia. 
Att fånga innehållssidan för tecknet fotboll i en utsaga blir därmed så my-
cket mer än bara en lexikal översättning och detta – så mycket mer – strävar 
fenomenografin efter att avtäcka. Tolkningen av en utsagas uttryckssida vidgas 
därmed på ett utmanade sätt. 
 
Därför är det högst väsentligt att vara medveten om tecknens innehållsmäs-
siga sidor när ett ljudband ska analyseras med den utskrivna intervjun som 
komplement. För hur ska vi annars finna de meningsbärande uppfattningarna 
respondenten ger uttryck för? Och hur kan vi annars förstå relationen mellan 
individen och världen? Språket med dess tecken bär på historien och gör in-
dividen levande samtidigt som språket gör det möjligt att i analysen spegla hur 
ett objekt (fenomen) förstås av individen. 

 
Kroksmark (1987) påpekar att fenomenografin är en beskrivande ansats och att 
denna beskrivning ska förstås som en form av interpretation där beskrivnin-
gen inte endast hanterar – det som visar sig själv – utan också det som är trans-
parent i livsvärlden. Uppfattningar är också som Kroksmark påtalar nära rela- 
terade till den direkt oreflekterade erfarenheten och fenomenografin försöker 
göra full rättvisa åt denna levda erfarenhet där språket är den enskilt viktigaste 
källan. Av detta skäl är det inte bara angeläget att fråga hur erfarenheten mer 
konkret gestaltar sig utan också hur den kan tonsätta individens relation till 
världen.   

För att återigen hänvisa till Alvesson och Sköldberg (1994) och deras rekom-
mendation till reflexiv tolkning är det värt att pröva en disciplin där delar av 
begreppet uppfattning och erfarenhet ringas in under rubrikerna somatiska 
markörer och mönsterseende. Jag gör denna utvikning i syfte att dels bredda 
och fördjupa min förståelse av den fenomenografiska ansatsen, dels för att få 
ett rikare kunskapsunderlag att luta mig mot när det egna materialet ska analy- 
seras. Disciplinen är kognitionsvetenskapen.

 

Kognitionsvetenskap

Kognition kommer från latinets cognitio ’undersökning’, ’inlärande’, ’kunskap’, 
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av cognosco ’lära känna (med sinnen eller förstånd)’, ’undersöka’, de tankefunk-
tioner med vilkas hjälp information och kunskap hanteras. Till de kognitiva 
funktionerna räknas varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, 
problemlösning och uppmärksamhet och där kognitionsvetenskapen studerar 
hur de uppräknade funktionerna representeras och bearbetar information i 
naturliga system, i synnerhet den mänskliga hjärnan. Kognitionsvetenskapen 
är tvärvetenskaplig där idéer och kunskap hämtats från filosofi, psykologi, 
datalogi, lingvistik, och neurovetenskap med ambitionen att förstå de kogni-
tiva processernas funktion och hur processerna kodas i hjärnan (Gärdenfors, 
2001). Frågor som ställs är av karaktären: Hur representeras upplevelser i hjär-
nan? Hur kan man representera abstrakt kunskap? Tänker vi i ord eller bilder? 
Representerar språk verkligheten? Runt dessa frågor har det sedan uppstått 
olika teorier där situerad kognition och kognitiv semantik är exempel. Som 
anges av ovanstående frågor kan kognitionsvetenskap kritiseras för att vara 
spretig med otydlig gränsdragning. Av detta skäl kommer jag att snäva in mitt 
resonemang och främst bygga det på skrifter av filosofen Peter Gärdenfors och 
neurologen Antonio R Damasio och göra nedslag i deras teorier om mönster-
seende respektive somatiska markörer. 

 
Men först något om begreppet representation genom vilket kognitions-
vetenskapen markerar att det finns två världar, en yttre och inre värld (Gärden-
fors, 2005). Gärdenfors benämner detta med lån från poeten Göran Tunström 
i ett inre och ett yttre landskap, där det inre landskapet är en funktion av 
erfarenhet och tillskansad kunskap från det yttre landskapet. När vi så leker 
med vår fantasi kan man säga att vi leker med vårt inre landskap, i vilket vi kan 
simulera händelseförlopp, låta utvecklingen löpa i olika riktningar, testa hypo- 
teser eller bara planlöst drömma oss bort. Representationerna i form av våra 
inre landskap är också dispositiva i det att de inte är bindande utan tillåter oss 
att modifiera dem (oss) efter vad vi finner lägligt (Damasio, 1999). Represen-
tationerna är vidare integrerade i kroppen vilket innebär att varje gång vi ser, 
hör, smakar, luktar eller tar i någonting, är både kroppen och hjärnan aktivt 
involverade i det som sker (Duesund, 1996). Vår historia är därmed, oavsett 
om vi erkänner det eller inte, alltid närvarande när vi agerar eller planerar, då 
den är grunden till våra reaktioner. 
 
Runt detta förhållande att kroppen minns, väver Damasio (1999) en teori 
om somatiska (kroppsliga) markörer. Det Damasio visar i sin forskning är 
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att kroppen minns och reagerar före det medvetna medvetandet. Detta tar 
sig uttryck i form av kroppsliga emotioner, vilka reagerar innan sinnesför- 
nimmelserna når det medvetna medvetandet, där de registreras och upplevs 
som en känsla. Denna kroppsliga verksamhet sker oavbrutet oavsett om vi är 
medvetet medvetna om den eller ej och den färgar alla våra beslut och hand- 
lingar (Ornstein, 1996). Tanken på den rationella människan vilken fattar 
beslut enbart på neutrala och objektiva värderingar existerar därför inte utan 
är en myt. Vi kan nämligen inte sätta vår historia inom parentes lika lite som 
vi kan göra det med våra emotioner. Hur detta förhållande sedan påverkar oss 
har åskådliggjorts i boken Blink – den intuitiva intelligensen Gladwell (2006). 
Där förklaras hur våra emotioner, oss ovetande, samverkar med vår omgivning 
i både positiv och negativ riktning. Samma fenomen påvisar också Vedfelt 
(2000) i boken Omedveten intelligens. 

Här finns det anledning att kort göra halt på stället. Skälet är den linje mellan 
kropp och själ Descartes drog upp, som förklarades med att kropp och själ var 
väsensskilda substanser, där kroppen var ett utsträckt ting (res extensa) som 
inte kan tänka, medan själen var en tänkande sak (res cogitans) som saknar 
utsträckning och läge i rummet (Fredriksson, 1994). Denna uppdelning har 
lett till att naturvetenskap och humaniora hållit sig på behörigt avstånd från 
varandra, ett förhållande som sakta håller på att förändras och som kogni-
tionsvetenskapen är ett exempel på. Gärdenfors rör sig också som filosof, til-
lika kognitionsforskare, obehindrat över och mellan de båda vetenskapsfälten 
och söker svar, stöd och bekräftelse inom naturvetenskapen på frågor ställda 
inom filosofin. Neurologen Damasio i sin tur distanserar sig klart mot den 
substansdualism Descartes stod för och klargör att utan kropp inget med-
vetande (av Descartes benämnt själ) och för att förstå det mänskliga med-
vetandet förutsätts ett perspektiv på hela organismen. Han skriver i boken 
Descartes misstag:

En uttömmande förståelse av det mänskliga medvetandet 
förutsätter ett perspektiv på hela organismen. Medvetandet 
måste återföras från positionen av immateriell tanke till de 
biologiska livsprocessernas rike, och länkas samman med en 
hel och odelad organism där kropp och hjärna samverkar 
och tillsammans interagerar med en fysisk och social om-
givning. (Damasio, 1999, s. 279).  



127

Denna teori benämns inom kognitionsvetenskapen för situerad kognition, 
där idén är att hjärnan inte tänker ensam utan behöver kroppen och även den 
omgivande världen för att fungera optimalt. Gärdenfors (2010, s. 21) uttrycker 
detta förhållande, att tänka med kroppen, på följande vis: ”Tvärtemot den 
förhärskande uppfattningen bör vi sluta se på hjärnan som chefen och i stället 
se den som en betjänt som arbetar för kroppens intressen.” Tankar Damasio 
tidigare utvecklat i boken På spaning efter Spinoza med att synen på den egent- 
liga kroppen (kropp inkluderande hjärna) 

… kräver ett nytt perspektiv […] det kräver en förståelse av 
att medvetandet uppstår i, eller som en följd av, den hjärna 
som finns inuti den egentliga kroppen och som samverkar 
med den, att medvetandet har sin grund i den egentliga 
kroppen…  (Damasio 2003, s. 187)

Kropp, hjärna och medvetande är med andra ord manifes-
tationer av en enda organism… och … i grund och botten 
oskiljaktiga. (Damasio 2003, s. 191)

Damasio fortsätter med att förklara tankens roll för den egentliga kroppen. 

De bilder (tankar) som flödar i medvetandet är spegling-
ar av samspelet mellan organismen och omgivningen, […] 
i att berätta historien om kroppens många och skiftande 
skeenden och det (medvetandet) använder den historien 
(de bilder som flödar i medvetandet) för att optimera or-
ganismens livsbetingelser.” […]  och Damasio sammanfat-
tar detta med att hjärnans kroppsförsedda och kroppsliga 
medvetande är hela kroppens tjänare. (Damasio, 2003, ss. 
201-202).

Detta tolkar jag som att Damasio likt Gärdenfors rör sig över och mellan de 
bägge fälten naturvetenskap och humaniora. 
 
Duesund (1996) beskriver detta förhållande, den tänkande kroppen, på föl-
jande vis: den (kroppen) står i ett levande samspel och i en oavbruten dialog 
med omvärlden.  Vi kan också använda en modern metafor för att beskriva 
förhållandet med att våra kroppar ständigt är uppkopplade mot vår tillvaro. 
Vi kan också använda fenomenografins beskrivning och säga att förhållandet 
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mellan individen och världen är relationellt. I detta ligger också att vårt med-
vetna medvetandes uppmärksamhet är en kontinuerlig process som med kro-
ppen interagerar med världen och varseblir det yttre landskapet och jämför 
det med vårt inre landskap. I läsande av det yttre landskapet söker vi så aktivt 
efter mönster, varmed avses en bland flera underliggande vanligtvis ej synliga 
strukturer hos komplexa system. Gärdenfors (2005; 2006; 2010) kallar detta 
sökande för mönsterseende och för fram teorin om att förmågan att urskilja 
mönster är detsamma som att se meningen med något. Detta är samma tanke-
banor Marton & Booth (2000) för fram, att struktur förutsätter mening, och 
samtidigt förutsätter mening struktur, när de beskriver medvetandets anatomi.  
 
Om ett fenomen framstår som främmande för oss beror detta på att vi inte 
lyckats urskilja ett mönster och därmed inte heller kunnat se dess mening. 
Förmågan att se mönster exemplifierar Gärdenfors med schackexperten vs no-
visen,50  och som visar att novisen behöver lång tid på sig för att upptäcka ett 
mönster medan det för experten räcker med en hastig blick. Skulle vi till att 
lyfta över detta exempel på mönsterseende till fotboll och betrakta elittränare 
som experter och åskådare som noviser och be dessa återge rörelsemönstret 
bland spelarna i en avgränsad sekvens från en match, kommer vi förmodligen 
att finna ett liknande förhållande. Experten ser så många fler mönster, under- 
liggande strukturer än amatören, trots att bägge betraktar samma objekt. 
Förmågan att se mönster i en situation förutsätter, enligt Gärdenfors (2005; 
2006; 2010) förmåga att kunna tolka betydelsen; urskilja inbördes relationer 
och sammanhang som råder mellan delarna i en helhet och det sätt på vilket 
en helhet är uppbyggd av sina delar.  Jämför vi detta mönsterseende med hur 
man inom fenomenografin beskriver vad det innebär att erfara någonting och 
hur vi erhåller kunskap i världen finner vi liknande tankegångar. 

Ett sätt att erfara någonting är ett sätt att urskilja någonting 
från och relatera det till ett sammanhang. Meningen hos 

50  Vid ett minnesexperiment med schackpjäser uppställda efter kända partier fick experten och novisen 
studera dessa under en begränsad tid om några sekunder. Pjäserna togs sedan bort och försökspersoner-
na skulle återge så många som möjligt av pjäsernas positioner. Vid första tillfället kom experten ihåg 
två tredjedelar av pjäsernas placeringar medan novisen endast mindes en sjättedel av pjäsers placering-
ar. När tiden att betrakta uppställningarna ökades samtidigt med att nya kända schackpartier visades 
förändrades förhållandena marginellt för både experten och novisen. Schackmästaren var förmögen 
att snabbt tolka uppställningarna och se meningen i dem och därmed bättre minnas dem. När sedan 
försöket upprepas men nu med pjäserna slumpvis utplacerade över schackbrädet visade det sig att bägge 
mindes lika mycket av pjäsernas placeringar, en sjättedel. (Gärdenfors 2006).  
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någonting för någon vid en viss tidpunkt, det motsvarar 
det mönster av delar eller aspekter som urskiljs och som 
samtidigt är föremål för ett fokuserat medvetande. (Marton 
& Booth, 2000, s. 147).

Med andra ord, vi förstår händelser genom urskiljandet av mönster. En process 
som är grundad i vår erfarenhet och som innebär att våra somatiska markörer 
reagerar och tonsätter sinnesförnimmelsen före den når vårt medvetna med-
vetande (Damasio, 1999). Att erfara något är därför ett sammanflätande av 
dåtid och nutid, där historien momentant avgör framtiden och vilket ytterst 
syftar till, för att citera Damasio (2003, s. 204) ”en omsorg om organismen 
[…] överlevnad och välbefinnande.” Detta ska jämföras med en uppfattning, 
där vi aktivt och medvetet söker i vår historia för att uttrycka vår uppfattning 
av ett objekt som fenomen vi erfarit i förfluten tid. 

Vad kan då dessa nedslag i teorierna om somatiska markörer och mönster-
seende bidra med för att stärka den fenomenografiska ansatsen? Teorin om 
mönsterseende understryker fenomenografins förklarande av hur mening hos 
någonting kan utläsas genom de mönster av delar eller aspekter som urskiljs 
av vårt medvetna medvetande. När vi så talar om erfarenhet, talar vi om de 
mönster vi tagit till oss och som finns kvar när den händelsekedja som byggt 
upp erfarenheten reducerats till ett mönsterseende (Gärdenfors, 2006; 2010). 
Ju rikare erfarenhet vi tillskansat oss desto större förmåga har vi att urskilja 
underliggande mönster (strukturer) och att generalisera med vår kunskap 
(Gärdenfors, 2010). De aspekter av ett objekt som en utsaga lyfter fram blir 
därför historiska fragment ur ett mönster, som den återkallade händelsen bär 
på och som bildar stommen till den kategoriindelning av uppfattningar som 
kännetecknar den fenomenografiska ansatsen. För att denna kategoriindel- 
ning ska ge en rättvisande bild av det studerade objektet är det väsentligt att de 
emotioner och känslor som ligger inbäddade i utsagan beaktas. Att uppmärk-
samma dessa markerar samtidigt lyssnandets betydelse vid sidan av närläsning 
av en text för ett nyanserat tolkande av de aspekter ett objekt i en utsaga bär 
på. För att höra utsagans klangbotten måste vi lyssna till orden i lika stor 
utsträckning som vi ägnar textläsningen uppmärksamhet, eftersom utsagans 
innehållssida rymmer – så mycket mer – än dess uttryckssida.  

En möjlighet till både lyssnande och textläsande erbjuder fenomenografin 
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genom sin tradition av att banda intervjuer vilka ordagrant skrivs ut. Både 
lyssnande och läsande utgör därmed en möjlig grund till analys och tolkning 
av utsagor. Fenomenografin har dock inte ägnat lyssnandet någon större upp- 
märksamhet utan fokuserat på textläsandet. Bearbetningen av texter kallas 
då kvalitativ analys och syftar till att urskilja kvalitativt skilda kategorier av 
uppfattningar och hur dessa gestaltar sig. I bearbetandet av de skriftliga utsag- 
orna har fenomenografin kommit att låta sig inspireras av hermeneutiken, en 
tolkningstradition som också kan sägas spegla ett lyssnandets arbetsgång där 
betonandet av ord (lika med del) vägs mot sammanhanget (utsagans helhet).  

Hermeneutik 

Ett mänskligt överlevnadsvillkor är förmågan att tolka i betydelsen att värdera 
det som kommer i vår väg (Damasio, 2003). Med detta följer att människan 
inte är passiv utan aktivt sökande efter mönster, innebörder och sammanhang 
i tillvaron även i de fall dessa är oss bekanta. Vi stämmer hela tiden av de 
sinnesförnimmelser (såväl interna som externa) vi kontinuerligt tar emot och 
jämför dem mot de mönster (bilder) och de emotioner vi bär på (Gärdenfors, 
2006). Den fråga detta reser är hur och varför vi tolkar och reagerar som vi 
gör. Komplexiteten i frågan kan belysas med följande exempel. 

En fotbollsmatch med ett dokumenterat händelseförlopp i form av en TV-in-
spelning kan endast ha förlöpt på ett sätt. Hur många gånger vi än spelar upp 
matchen på nytt kommer händelseutvecklingen att förbli densamma. Upplev-
elsen (känslan, fantasin, föreställningen, passionen) har emellertid olika be-
tydelser. Frågan blir var gränsen ska dras mellan fakta och tolkning? Leker vi 
sedan med tanken att matchen inte blivit inspelad utan att händelseförloppet 
är summan av de tillfrågades individuella upplevelser kompliceras bilden. Var 
går gränslinjen mellan fakta och tolkning samt vilka personer väljer vi att ge 
tilltro till och varför just dessa personer? Söker vi djupare och riktar oss mot 
hur matchens taktiska dispositioner och systemupplägg har förståtts, blickar 
vi ännu längre bak i historien än till den aktuella matchen. Vi frågar då efter 
den mening och innebörd respondenterna ser i spelarnas (delarnas) agerande i 
förhållande till lagens olika spelidéer (helheterna). Svaren åskådliggör respon-
denternas för-kunskaper i form av medvetna och omedvetna uppfattningar 
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inom området. Denna erfarenhet präglar både upplevelsen av matchen och 
förståelsen av densamma i betydelsen förklaring till varför det gick som det 
gick. Vårt tillträde till individuella tolkningar och förståelsen av en match, 
dess händelser, sekvenser och resultatet går via språket, där orden är bärare av 
tankar och kunskap. När vi därför tar del av utsagor, skriftliga såväl som munt-
liga, tolkar vi alltid andras historiefärgade tolkningar. Vår egen förståelsehori-
sont inom området kommer också att påverka och filtrera det sätt på vilket vi 
tolkar och tillskriver utsagorna mening.  Den forskningsinriktning som riktar 
sig mot det problemkomplex tolkningen utgör är hermeneutiken.51 

Frågorna runt tolkandet och hur vi förstår världen är inte nya utan har en 
lång historia. Enligt en av berättelserna i den grekiska mytologin framfördes 
gudarnas budskap till folket av budbäraren Hermes. Då budskapen kunde 
vara omöjliga att förstå för människorna fick Hermes tolka innebörden för 
dem. Från detta härstammar det grekiska ordet hermeneuo vilket översatts 
av Furberg (1981, s. 13) som ”läran om tolkning av det i en diskurs sagda 
och uttryckta”. Under medeltiden dyker begreppet hermeneutik upp som 
en teologisk hjälpdisciplin vid tolkning av de heliga skrifterna. Strävan var 
att finna rimliga och giltiga texttolkningar utan allt för stora variationer av 
skrifternas innehåll. Hermeneutiken och dess principer för texttolkning blev 
liktydigt med bibeltolkning för att längre fram vidareutvecklas till en teo- 
logisk tradition i metodiskt uttolkande med betoning på texternas tillkomst - 
benämnd exegetik. Juristerna kom senare att tolka lagtexter med hjälp av her-
meneutikens principer. Även litteraturvetenskapen har kommit att anamma 
hermeneutik för tolkning av fiktionstexter (Collin & Guldmann, 2000). Her-
meneutikens rörelse från betoning av texters tillkomst mot ett allt starkare 
betonande av textens innebörd och själva förståelseakten brukar tillskrivas 
teologen Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Schleiermacher inledde sina 
föreläsningar om hermeneutik med orden: ”Hermeneutik som förståelsens 
konst existerar inte som ett allmänt område, bara som en mångfald special-
iserade tolkningsläror” (Ödman, 2007, s. 37). Vad Schleiermacher avsåg var 
att hermeneutiken var begränsad till olika metodläror och att den individuella 

51  Den fortsatta genomgången av hermeneutiken bygger, förutom referenser, på uppgifter lämnade under 
en föreläsningsserie i ämnet hermeneutik (2007) under ledning av Tomas Kroksmark med föreläsar-
na Hans Ruin, 23/8-07; Jan Bengtsson, 24/8-07, 24/10-07; Bengt Kristensson Uggla, 25/10-07; Arne 
Melberg, 7/11-07, och Tomas Kroksmark 8/11-07 vid Högskolan för Lärande och Kommunikation, 
Jönköping.
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förståelseakten inte beaktades. Schleirmachers betonande av textens innebörd 
för den tolkande individen innebar en förskjutning av utgångspunkten från 
objektiva och generella språkliga lagar mot det subjektiva och individuella 
(Warnke, 1995). I detta låg att begreppet text fick en vidare innebörd och även 
kom att innefatta muntliga utsagor, allt för att kunna avtäcka förståelseakten. 
Från denna grund kom senare filosofer att bygga vidare.

 
Wilhelm Dilthey (1833-1911) framförde idén om att det var en grundläggande 
skillnad mellan natur- och humanvetenskap. Med uttalandet ”naturen för- 
klarar vi, själslivet förstår vi” (Furberg, 1981, s. 32; Kroksmark, 1989, s. 123) ville 
Dilthey markera att vetenskaperna vilade på olika kunskapsteoretiska grunder. 
Edmund Husserl (1859-1938) intresserade sig för vad ett fenomen har för in-
nebörd för dem som är berörda av det. Vetenskapen skulle ta sin utgångs- 
punkt i den värld vi dagligen lever i, erfar, talar om och tar för given i alla 
våra aktiviteter, benämnd livsvärlden (Bengtsson, 1988). I denna livsvärld lär 
vi oss att förbinda olika företeelser med en mer eller mindre bestämd mening 
ofta långt innan vi börjar reflektera över vad dessa företeelser innebär för oss. 
Det är som regel denna omedelbara tendens att alltid se något som något som 
konstituerar vår livsvärld. Martin Heidegger (1889-1976) kom med utgångs- 
punkt i livsvärlden att vidareutveckla hermeneutiken från forskningsmetod 
till existentiell filosofi (Ruin, 2005). Att förstå kan inte enbart betraktas som 
en metodfråga. I förståelseprocessen ingår människans vara och existens, där 
hennes förmåga till att tolka skiljer henne från djuren. Heidegger utgår från 
att människan är meningssökande. Han riktar därmed intresset bort från det 
faktum att någonting finns till; vad något innebär. En existentiell fråga är 
alltså en betydelsefråga och handlar om vad något betyder för någon. Hans-
Georg Gadamer (1900-2002) fortsatte i Heideggers tankebanor om livsvärlden 
i studiet av den mänskliga förståelsens villkor. Livsvärldsfrågor är existentiella 
frågor och dessa kan äga olika innebörd beroende på den enskildes historia. 
Gadamer (2002) föreslår därför att vi istället för att tala om sanningen bör 
inse att en företeelse kan förstås på flera olika sätt. Den har med andra ord ett 
betydelsespelrum, en meningshorisont.52 Enligt Paul Ricoeur (1908-2005) bör 
vi förutom att tolka även leta efter dolda innebörder, att se en text eller delar 
av en text som något annat är det den vid första anblicken visar, om vi vill 

52   Horisontbegreppet är inte helt enkelt att förstå. Det har också fått en svidande kritik av Furberg (1981). 
Den tolkning jag gör av begreppet är att det bildligt avser den kunskap vi för stunden är i besittning av 
och att denna kunskap är föränderlig dvs en förskjutning av horisonten. När jag därför i fortsättning 
använder mig av begreppet horisont är det med denna innebörd.  
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förstå något nytt (Alvesson & Sköldberg, 1994). Ett sätt att göra detta på går 
via en strukturanalys (Westlund, 2015). Genom att strukturera om en text kan 
innebörder som ligger under ytan, vaskas fram för att sedan sammanföra delar 
som verkar ha beröringspunkter med varandra till mera sammanhängande 
enheter. Furberg (1982) talar i detta sammanhang om tre nivår: det sagda, 
förståelsen därav samt tolkningen. Till detta lägger Furberg ytterligare en nivå 
benämnt poängen och med poängen avses det som ligger bortom det utsagda 
och det insagda men likväl påverkar förståelsen och tolkning. Att närmare 
karakterisera detta undflyende begrepp är enligt Furberg en av hermeneutik-
ens viktigare uppgifter.  

Summerar vi detta så handlar hermeneutik om att tolka och förstå och har 
utvecklats från studium av texter till att också omfatta tolkning av tillvaron. I 
detta erkänns att världen och företeelser kan uppfattas på flera sätt. Det finns 
med andra ord inte en sanning utan endast aspekter av sanningen. Det sätt på 
vilket vi tolkar och förstår världen betingas av att vi är historiska varelser och 
aldrig kan ställa oss utanför oss själva när vi studerar världen. När vi tolkar 
vävs så historien in i de mönster vi urskiljer i världen. Vi berättar att vi ser 
något som något. Detta angivande är en subjektiv akt och grundas alltid på 
den förståelsehorisont vi är i besittning av. I tolkandet lägger vi därmed det av 
oss redan kända och de betydelser av mönster vi urskiljer. Vi tar därmed också 
ställning till en företeelses möjligheter, dess framtid. Härigenom kommer 
tolkning att pendla mellan förfluten tid och framtid (Alvesson & Sköldberg, 
1994). Ställningstagandets riktning blir härigenom en produkt av vår historia. 
Historikern Peter Englund (1993, s.16) formulerar detta förhållande i boken 
Ofredsår med att påpeka att texten i boken ”endast är en aspekt av historien 
eftersom alla historiker står på föregångarnas axlar”. Tolkandet äger också rum 
på/inom olika abstraktionsnivåer, från elementär vardagsnivå, inom vilken vi 
har en väl utvecklad för-förståelse, till en allt högre, väl avgränsad, systemati- 
serad och abstrakt vetenskaplig nivå  (Ödman, 2007). 

Tolkningsakten rör sig sammanfattningsvis inom tre dimensioner, dels en 
tidsdimension, dels en abstraktionsnivå och dels en yttre/inre dimension (Öd-
man, 2007). Aktens intentionalitet, eller för att använda semiotikens begrepp 
förhandling, flyter inom dessa dimensioner likt ett kalejdoskop. Denna rörelse 
mellan och över dimensionerna, från del till helhet, har åskådliggjorts med 
hjälp av två metaforer - en cirkel och en spiral – med syftet att visa hur våra tan-
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kar rör sig vid tolkandet och hur förståelse uppstår (Ödman, 2007). Den her-
meneutiska cirkeln/spiralen betonar starkt tankens dialektiska rörelse mellan 
del och helhet där för-förståelsen är den grund vi utgår från vid tolkandet. 
Från denna grund interagerar vi så med den värld vi möter och de företeelser 
vi tolkar. Företeelsens mening uppstår därför inte ur intet, utan i samspel 
med upplevelsen. Vår ständiga strävan efter förståelse, sökande efter mening, 
leder oss till att löpande tolka vår tillvaro och lär oss att förstå den på ett nytt 
sätt (Gärdenfors, 2005). Därmed flyttas också vår förståelsehorisont, vilket 
i sin tur påverkar intentionalitetens fokus. Den hermeneutiska cirkeln har 
kritiserats för att ej vara öppen utan statisk och spegla ett slutet förhållande 
till världen. Av detta skäl har metaforen av en hermeneutisk spiral över vår 
tankeprocess etablerats (Kvale, 1997; Ödman, 2007). Denna utmärks av att 
vara öppen och bättre beskriva förståelsens utveckling i riktning mot både en 
ökad precisering och totalisering (helhetens omfattning), samtidigt med att 
spiralen tydligare anger att tolknings- och förståelseprocessen saknar ett slut. 
Spiralen är oändlig. 

Som ett sätt att levandegöra den hermeneutiska tolkningsprocessen brukar 
metaforen för hur vi lägger ett pussel användas. Under det att vi lägger pusslet 
växlar hela tiden vår intentionalitet från del till helhet och från helhet till del. 
Vi prövar pusselbitar mot varandra och successivt växer bilden fram. Denna 
metafor speglar den hermeneutiska cirkeln vars omkrets är sluten likt den bild 
som de enskilda pusselbitarna bildar. Metaforens brist är att facit i form av 
bilden på pussellådan redan är given. I de fall helhetens gräns saknas, kom-
pliceras processen. Mot vad ska i detta fall de enskilda delarna stämmas av? 
Någon i förväg given bild finns inte. Inom fotbollen och för dess tränarkår är 
detta själva förutsättningen.
 
Granskar och problematiserar vi detta förhållande med hermeneutiska 
glasögon kan tränaruppgiften karaktäriseras som en hermeneutisk spiral 
utan slut. I arbetet har tränarna en trupp om 22 till 28 spelare (delar) till 
sitt förfogande. Spelartruppens storlek varierar mellan olika lag. Av dessa får 
tränaren endast disponera 11 spelare (delar) när pusslet ska till att läggas. Mot 
detta kommer 11 andra spelare i motståndarlaget att ställas med en strävan 
att dominera och förstöra under den nittio minuter långa fotbollsmatchen. 
Någon helhetsbild av hur de nittio minuterna kommer att gestalta sig finns 
inte att tillgå i förväg. Den bild som finns, existerar inom respektive tränare 
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och omfattar bland annat den egna truppen om 22 till 28 spelare, de enskilda 
spelarnas olika kvaliteter, spelidén för laget, vilka spelare som bäst tros kunna 
förverkliga spelidén, kunskap om motståndarnas spelare och spelidé, anlägg-
ningen, planens status och publikens hängivenhet. Mellan matchtillfällena 
äger så en löpande värdering av spelarna rum där historia, form, fysisk status 
och framtid vävs samman. Vilka passar bäst ihop? Vilka är i bäst form? Vilka 
utgör stommen kring vilka övriga spelare fogas? Vilka klarar bäst att hantera 
motståndarnas olika delar? Något givet svar på alla dessa frågor finns inte i 
förväg utan ges vid matchtillfället. Hur matchen gestaltar sig kommer sedan 
att ligga till grund för kommande överväganden. Pusslet blir aldrig färdigt 
utan får hela tiden läggas på nytt. Villkoret för pusslet är vidare sådant att 
alla de 22 till 28 spelarna kan bli skadade, säljas eller bytas mot spelare på 
den externa fotbollsmarknaden. Spelarna är med andra ord inte permanenta 
utan utbytbara. Vidare är spelarna inte kompetensmässigt begränsade utan ut-
vecklingsbara. Allt detta gör tränarsysslan, i enlighet med den hermeneutiska 
spiralen, oförutsägbar och oändlig och där den oförutsägbara matchen utgör 
en kontrollstation. Exemplet belyser kraven på tränarnas förmåga att tolka 
delarna och samtidigt förstå helhetens villkor.   
 
Fortsätter vi att exemplifiera med spelet fotboll och ser till de tre dimensioner 
tolkningsakten (Ödman, 2007) rör sig inom – tidsdimension (historia/fram-
tid), abstraktionsnivå (del/helhet) och yttre/inre dimension – speglas dessa 
i fotbollsexemplet. Samtidigt faller de också in i Schleiermachers förskjut-
ning av tolkningen mot en subjektiv individuell akt. Det är alltid tränarens 
uppfattning som avgör vilka 11 spelare som ska ingå i lagpusslet. Husserls 
betonande av livsvärlden som utgångspunkt manifesteras också i det att det är 
fotbollsvärlden som utgör den ram inom vilket företeelserna tillskrivs en mer 
eller mindre bestämd mening. Fenomenen får i denna livsvärld en specifik 
innebörd vilket konstituerar fotbollsvärlden. Heideggers markering av 
förståelseprocessens existensiella tyngd och människan som meningssökande 
varelse där intresset förflyttas från att något finns till vad något innebär för 
någon, lyfts också inom fotbollsvärlden. Det sistnämnda genom vad något 
innebär för tränaren i allmänhet och för laget i synnerhet. Exempel här på; 
vad innebär det för laget om spelare N.N. placeras i position X? Hur kommer 
N.N:s kvaliteter att fungera ihop med spelare A och B? Vidare, hur kommer 
N.N. att reagera om han placeras i positionen X? Essensen ur dessa frågor 
reser den existentiella frågan vad detta innebär för mig som tränare. Vilka 
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framtida konsekvenser kan mina val tänkas få?53 Fyller vi sedan på med Ga-
damers teori kommer de enskildas historier att påverka hur, som exempel, en 
bestämd position förstås inom de olika meningshorisonterna. Det finns med 
andra ord inte en meningshorisont utan flera, vilka alla kan göra anspråk på 
att vara korrekta ur den position från vilka de betraktas.  Vill vi sedan gräva 
djupare med Ricoeur för att fånga dolda innebörder, vilka ligger under den 
observerbara handlingen, görs detta dagligen inom fotbollsvärlden. Frågor av 
arten ”Varför presterar inte spelare N.N. så som han brukar och kan?” ställs 
ständigt. Dessa frågor ställs i synnerhet när inga yttre identifierbara förhållan-
den ger svar. Arbetet som fotbollstränare är till sin karaktär, att likna vid en 
hermeneutisk spiral. 

Ett utmärkande drag för hermeneutiken är det öppna frågandet (Ödman, 
2007), där svaret eller svaren inte utgör en slutstation utan endast en avstämn-
ing alternativt en kontrollstation för reflektion av de landskap tolkningsakten 
avtäckt. Detta i sin tur bildar en grund från vilket nya frågor kan formuleras. 
I detta ligger att hermeneutiken inte är att betrakta som en metod i traditio-
nell mening, där vissa mått och steg genomförs i en bestämd ordning i syfte 
att nå ett svar på en given fråga. Hermeneutiken karaktäriseras istället av ett 
förhållningssätt till såväl det yttre landskapets topografi som det inre landska-
pets dynamik, dvs. en inställning präglad av ett öppet sinne till världen och en 
vilja att veta. Grunden för detta förhållningssätt utgör ödmjukhet och då inte 
enbart inför det som är oss främmande utan också mot det sätt på vilket vi for-
mulerar våra frågor (Ödman, 2007). Detta då vi i frågandet väver in vår his-
toria, vilket implicerar en riktning och därmed svarens spännvidd, samtidigt 
som frågorna bestämmer vad som är ett relevant svar (Bengtsson, 1988).  Häri 
ligger en svårighet och en begränsning som allt tolkande är behäftat med. Ytter- 
ligare en svårighet är distans till den företeelse som tolkas och då främst när 
denna äger rum inom den egna livsvärlden. Företeelserna inom denna var- 
dagsmiljö riskerar att vara eller bli oss så bekanta att de oreflekterat accepteras 
varefter deras legitimitet tas för given och blir ett med vår ontologi. Vi kan hell-
er inte träda ut ur vårt varande i världen eller sätta vår förförståelse och onto- 

53   Ishockeytränaren Leif Boork beskriver våndan över att bli sparkad som tränare med följande exempel: 
Det enklaste som finns är att spela med de etablerade och – av omgivningen betraktat – bästa spelarna 
för då riskerar jag ingen kritik även om vi förlorar. Jag har ju spelat med bästa laget. Fast innerst inne vet 
jag själv att någon eller några så kallade stjärnor skulle må bra av att bänkas några matcher.  (Fuhrman, 
Karlsson & Lundqvist, 1994, s. 99).
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logiska grund inom parantes. Någon förutsättningslös tolkning finns därför 
inte lika lite som det finns ett förutsättningslöst frågande (Holme & Solvang, 
1997). Tolkandet är heller inte en linjär process utan en tankens vandring fram 
och åter i materialet. Från helheten till delarna och åter.  Från det abstrakta till 
det konkreta och åter. Från det explicita till det implicita och åter.

 
Under denna vandring sker en förhandling mellan materialet och uttolkarens 
för-förståelse, där resultatet utgör det landskap tolkningen avtäckt. Förhand- 
lingen är med detta sagt en inre process, där den förståelseposition utifrån 
vilken uttolkaren ser världen kan komma att förändras. Detta sker ibland ge-
nom dramatiska förskjutningar, ibland med subtila inte alltid medvetna för-
skjutningar av förståelsen, allt under förutsättning att vi låter våra vedertagna 
uppfattningar bli ifrågasätta. Topografin, som det avtäckta landskapet upp- 
visar, är resultatet sett från uttolkarens position. Resultatet kan därför aldrig 
göra anspråk på att spegla landskapets fulla vidd utan endast ett perspektiv 
på landskapet, lika med uttolkarens uppfattning. Samtidigt riskerar de karak-
täristika uttolkaren väljer att lyfta upp ur landskapet att skugga delar, vilka ur 
en annan position skulle kunna bedömas vara av vikt. Resultatet kräver därför 
en tydlig redovisning för att ge möjlighet att bedöma slutsatsernas validitet 
och hur terrängen dokumenterats och hur argumenten stödjer de uppfatt- 
ningar som presenteras.  

Arbetsgången inom hermeneutiken tydliggör de svårigheter som är förknippade 
med tolkandet. Vandringen fram och åter i materialet är också en repetitiv akt 
där materialet studeras tills dess att det kan anses vara tömt (Kvale, 1997). Det 
innebär att jag som forskare inte finner fler nyanser eller aspekter i materialet 
utan dess innebörd är avtäckt och kan sägas stå ut ur materialet. Summerar jag 
den hermeneutiska tolkningsakten är den enligt mitt förmenande likvärdig 
med den arbetsgång fenomenografin benämner kvalitativ analys. 

Val av ansats

I texten ovan har olika perspektiv ventilerats från tankar kring sådant som 
kan förhålla sig annorlunda, över ontologins bestämning av hur vi gör världen 
begriplig för oss genom begrepp eller kategorier till det valda perspektivet för 
studien fenomenografi och dess grundantagande att världen uppfattas olika 
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och att denna variation i uppfattande av världen kan beskrivas i form av kat-
egorier och aspekter.
 
Detta val, fenomenografi, har också studerats utifrån perspektiven semiotik, so-
matiska markörer, mönsterseende och hermeneutik för att om möjligt ge den 
fenomenografiska ansatsen en bredare och rikare bas att utgå från.  
 
Det gemensamma för dessa olika perspektiv, och som behandlats ovan, är att 
de inte går att ta del av utan ett språk. För det är via språket vi bereds denna 
möjlighet. Men det räcker inte med den kod och de tecken som bildar ett 
språk vi måste också förstå de innehåll en språkhandling bär på och vi måste 
för att göra det också förstå den kontext i vilket språkhandlingen uppträder. 
Tar vi som exempel det universella läte ett skratt utgör får vi ställa oss frågan 
hur vi förstår detta läte. 
 
Att skrattet kan variera och uttrycka både oförställd glädje och spelad glädje 
har vi nog alla upplevt. Att det även kan vara uttryck för en ontologisk markör 
för vad som är okej att skratta åt har vi säkert också upplevt men när vi sätter 
ordet skratta på pränt och låter det vara underlag i en kvalitativ analys blir 
det med ens tveksamt. För hur låter detta skratt inom oss när vi närläser och 
analyserar en text (Kvale, 1997) jämfört med att lyssna till hur skrattet låter 
via en inspelad intervju förstår vi tydligt skillnaden. Att höra ett skratt säger så 
mycket mer än att läsa det i en text.
 
Av bland annat detta skäl har det varit värdefullt att följa Alvesson och Sköld-
berg (1994) rekommendation till reflexiv tolkning genom ytterligare perspek-
tiv på studien och den fenomenografiska ansatsen genom att ta del av erfar-
enheter från andra discipliner och dessa discipliners sätt att betrakta världen. 

Fenomenografin konstaterar kort att det är via språket vi kan få ta del av 
människornas uppfattningar av ett objekt. Något djupare resonemang kring 
språkets dynamik har varit svår att finna. Att som fenomenografin förespråkar 
endast analysera intervjuer transkriberade till löpande text innebär att det in-
spelade ljudspåret valts bort till förmån för den utskrivna texten. Härigenom 
avgränsas analysen och den undertext det talade ordet bär på riskerar att gå 
förlorad. För hur erfars tystnad (Wilden, 1990) i en text i förhållande till den 
muntliga utsagan? Och mot vad riktas forskarens uppmärksamhet när enbart 
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texten är för handen? 
 

Att lyssna till det talade ordet med den utskrivna intervjutexten som stöd ger 
en rikare bild att förhålla sig till och en större möjlighet att fånga delar av alla 
de nyanser en utsaga kan rymma.

 
Väver vi så in det somatiska (kroppsliga) minnet och hur detta tonsätter 
språket och via tonfall, puls, takt, rytm och tempo i talet lyfter fram och 
förstärker betydelser, markerar eftertänksamhet, tvivel eller talar förbi laddade 
passager levandegörs detta i de inspelade intervjuerna.54 Att lyssna till dessa 
och det resonemang respondenterna för kring ett objekt ger därmed en rikare 
möjlighet att komma närmare de meningsbärande uppfattningar utsagorna 
bär på. 
 
Det verbala språkets tecken formade till ord via ljudvågor har en uttryckssida 
och innehållssida, samtidigt som det föreligger en skillnad mellan vad ett teck-
en kan betyda och vad det hänvisar eller refererar till i en språkhandling (även 
benämnt talhandling). När ett tecken, som är ett betydelsebärande element i 
ett system, har ett annat tecken som sin uttryckssida kallas det för ett konno- 
terande tecken (Kjörup, 2004). Enklast kan detta förklaras i form av ett foto- 
grafi. Ett foto av Stjärnvägen i Jönköping denoterar just den vägen och det 
bilden visar kan vi se och peka på, beskriva och göra bilden prat-bar. Medan 
det indirekt närvarande i bilden, de associationer betraktaren gör utgör dess 
konnotation (Emsheimer, Hansson & Koppfeldt, 2005; Hansson, Karlsson & 
Nordström, 2006; Wiio, 1976).55 Grovt skulle vi kunna säga att denotation är 
vad som fotograferas, konnotation är hur fotografiet talar till oss (Fiske, 2004; 
Hansson, Karlsson & Nordström, 2006). Översatt till en intervjusituation är 
vad som sägs under intervjun det denotativa, medan hur det sägs är det kon-
notativa. Respondenten kan alltså genom sitt sätt att artikulera och använda 
rösten markera för forskaren vad denne önskar att forskaren ska rikta sin upp- 

54  En jämförelse mellan en text och noterna till ett musikstycke förklarar detta förhållande. Musikstycket 
kan spelas med helt olika uttryck och förmedla olika känslor. En talad text kan på samma sätt framföras 
med olika känslor och uttryck. Exkluderas framförandena blir vi hänvisade till vår egen erfarenhet och 
får då inte del av musikerns eller respondentens. (Bastian, 2004).  

55   I boken Det ljusa rummet närmar sig Barthes (1986) gradvis en definition av fotografiet. Barthes använder 
begreppen studium och punctum där konnotationen finns i det första som en kulturell delaktighet och 
där punctum utgör ett komplement, ett tillägg, alltså något läsaren av fotot lägger till men som hela 
tiden ändå redan finns där. Fotot talar om än vagt och leder till eftertanke.
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märksamhet mot. Att bortse från detta förhållande riskerar att begränsa den 
kvalitativa analysen till det denotativa vad. 

Den analysmetod jag väljer att praktisera i denna avhandling omfattar med 
hänvisning till ovanstående både en kritisk närläsning av utskrifterna i kom-
bination med ett lyhört tillika kritiskt lyssnande till intervjuernas ljudfiler. 
Tolkandet sker alltså med en pendling mellan närhet och distans till utsa-
gorna.  Härigenom vidgas också möjligheten till att ringa in de resonemang 
respondenterna för och lyfta fram de meningsbärande kategorier utsagorna 
ger uttryck för. Denna utvidgade form av fenomenografiska analys benämner 
jag lyssnandets fenomenografi. 
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Kap 7.

En empirisk studie 

Problemställning

Att veta huruvida en fotbollsspelare har förstått andemening i en instruktion, 
kan i sin enklaste form bekräftas genom att instruktionen följs till punkt och 
pricka. Med detta kan vi låta oss nöjas, men alldenstund omständigheterna 
förändras under match, påverkas också förutsättningarna för instruktionen.  
Att därför som spelare kunna tolka nya omständigheter och anpassa sitt hand-
lande till dessa förutsätter spelförståelse och att spelaren tillsammans med övriga 
medspelare förmår att agera som ett lag i tränarens anda trots nya omstän-
digheter. Som tränare borde det därför vara naturligt att försäkra sig om att 
spelarna tolkat instruktionernas andemening såsom avsetts och i synnerhet att 
de rätt förstått tanken bakom lagets spelidé – dess andemening.

Syfte

Syftet med denna studie är att bilda kunskap om och hur elittränare inom 
fotboll vet att spelaren har förstått andemeningen i deras instruktioner, med 
särskilt fokus på teoretiska aspekter av spelet. 
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Två frågeställningar har utvecklats för att komma åt syftet:  

1. Hur definierar tränare begreppet spelförståelse?

2. Hur söker tränare bekräftelse på att spelarna har förstått 
andemeningen i en instruktion?

Metod

Etymologiskt härrör ordet metod från grekiskans méthodos och betyder gående 
efter, till prepositionen metá, efter och (h)odós, gång, väg (Ernby, 2010). Inom 
forskningen innebär gående efter de steg som tas för att erhålla kunskap inom 
ett område. Förenklat kan det första steget beskrivas som ett val mellan 1. den 
väg där människor berättar om världen och hur de upplever den, en narrativ 
kunskap, eller 2. en logisk, vetenskaplig väg för att förklara världen utifrån ked-
jan orsak – verkan och från denna grund formulera generella lagar. För den här 
studien valdes den berättande vägen och bakom detta val står studiens huvud- 
fråga och det sammanhang i vilket frågan är placerad. Studien är därmed kvali- 
tativ och bland de stråk som är möjliga att välja inom denna forskningsinrikt- 
ning föll valet på fenomenografin. Denna ansats följs inte slaviskt utan som 
tidigare redovisats kompletteras den med semiotik, kognitionsvetenskap och 
hermeneutik. Innan jag mer konkret redovisar tillvägagångssättet för att få del 
av respondenternas kunskap är det väsentligt att kort redogöra för hur jag ser 
på kunskapsbegreppet och hur kunskap konstitueras. 

När vi lär oss något sker detta via en aktivitet, varigenom vår uppfattning av 
händelser och företeelser i vår värld kvalitativt förändras och därmed förän-
dras också hur vi betraktar vår värld (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 
1977). Kunskap är med detta sagt liktydigt med vår uppfattning av någonting 
som visar sig genom våra handlingar. Språket, i vid symbolbärande betydelse, 
blir med detta centralt för vår kunskap, dels för att vi själva ska kunna uttrycka 
oss, dels för att andra ska kunna tolka och förstå oss. Världen blir genom detta 
socialt och relationellt bekräftad i det att vi förbinder den med ord. Någots 
mening finns därför inte som något naturgivet utan uppstår i mötet mellan 
människan och världen. Specifika mönster, kategorier eller det vi kallar fakta 
finns därför inte heller från början i världen utan är en konsekvens av hur 
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människan väljer att beskriva dem med hjälp av språket. Av detta följer att det 
inte finns objektiva, neutrala eller oberoende beskrivningar av världen utan 
dessa är alltid färgade av vår för-förståelse samtidigt som de är situationsbero-
ende. Till detta kommer att kunskap i stor utsträckning inte är självupplevd 
utan förmedlad. Vi möter världen indirekt varför vi inte alltid kan veta huru-
vida något förhåller sig på ett visst sätt utan vi förlitar oss på att det som sägs 
eller visas är korrekt. Detta är angeläget att hålla i minnet när uppfattningar 
analyseras för att om möjligt finna mönster i och bland dessa.    

Avgränsning

Vid första planeringen av denna studie fanns ambitionen att studera både 
kvinnliga och manliga elittränare med målet att kunna jämföra deras erfar-
enheter. Så blev inte fallet, eftersom det vid planeringen av studien inte fanns 
några kvinnliga elittränare med ett undantag, förbundskaptenen för damernas 
A-landslag. Valet av undersökningsgrupp avgränsades av detta skäl till att en-
dast omfatta elittränare på herrsidan som uppfyllde kriterierna att vara aktiv 
tränare på lägst superetta-nivå och att ha minst fem års tränarerfarenhet på 
denna nivå. Att tränare från lägre divisioner exkluderades berodde på att det 
är först på elitnivå som spelare anses vara tekniskt färdigutbildade och fokus 
på träningarna är att öva taktiska detaljer och spelmönster, som är den kontext 
inom vilket huvudfrågan ställs.  

Urval

Tjugofyra elittränare valdes ut och kontaktades. Alla tackade ja på frågan om 
att medverka i studien. En tränare föll bort på grund av svårigheter att finna 
lämplig dag för en träff. De tjugotre kvarvarande tränarna kunde uppvisa föl-
jande erfarenhet.

• Alla tjugotre tränare var aktiva tränare på allsvensk nivå 
eller högre.  

• Av de tjugotre tränarna ägde sex av dem tränarerfarenhet 
från landslagsnivå.

• Tolv stycken av de tjugotre tränarna ägde internationell 
tränarerfarenhet. 
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• Tio stycken av de tjugotre tränarna hade egen erfarenhet 
från spel i allsvenskan.

• Åtta av dessa tio tränare hade erfarenhet från spel i 
svenska A-landslaget.

• Fem hade också erfarenhet från professionellt spel i an-
dra länder.

Bland de utvalda tränarna fanns två vilka inte hade genomgått Svenska Fot-
bollsförbundets högsta utbildningssteg – steg 4. Det är också att märka att den 
nya till Europa anpassade utbildningsgången för tränare var under införande 
när fältarbetet genomfördes samt att de krav på utbildning som idag gäller för 
att få träna lag i allsvenskan ännu inte trätt i kraft.  

Intervjuade tränare och föreningar de varit verksamma i vid intervjutillfället
 
Jan Andersson Laholms FK, Halmstad BK

Rickard Norling Väsby IK, GIF Sundsvall, AIK

Jan Jönsson Ljungskile SK, Landskrona BoIS, Stabaek Fotball 
(Norge)

Kjell Jonevret AIK, Sirius, Västerås SK, Café Opera, Djurgården

Stefan Lundin Halmstad BK, Gefle IF, CS Maritimo (Portugal), 
BK Häcken, IFK Göteborg, Örebro SK

Bo Johansson Östers IF, Kalmar FF, Panionios FC (Grekland), 
Island (landslag), Danmark (landslag), IFK  
Göteborg

Anders Linderoth IF Elfsborg, Stabaek Fotball (Norge), Hammarby 
IF

Conny Karlsson Örgryte IS, Landskrona BoIS, FK Haugesund 
(Norge), Kalmar FF, Assyriska FF, Trelleborgs FF

Stefan Hellberg Sylvia, IFK Norrköping

Kent Karlsson Lyngby BK (Danmark), Örebro SK, IFK Norr-
köping, FC Köpenhamn (Danmark), Assyriska 
FF, Västerås SK, Åtvidabergs FF

Anders Grönhagen Djurgårdens IF, GIF Sundsvall, IF Elfsborg, IF 
Brommapojkarna
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Magnus Haglund Laholms FK, IF Elfsborg

Jörgen Lennartsson BK Häcken, Sverige U17, Sverige U21

Sven-Göran Eriksson Degerfors IF, IFK Göteborg, Benfica (Portugal), 
Roma (Italien), Fiorentina (Italien), Sampdoria 
(Italien), Lazio (Italien), England (landslag)

Tord Grip Örebro SK, Sverige U21, Malmö FF, Norges 
A-landslag, Young Boys (Schweiz), Indonesiens 
OS-landslag

Ulf Larsson Malmö FF Dam, Trelleborgs FF, Hvidovre IF 
(Danmark)

Peter Swärd Högaborgs BK, Helsingborgs IF, Åtvidaberg FF

Mats Jingblad Halmstad BK, IFK Göteborg, Iraklis (Grekland), 
Örebro SK, Ängelholms FF, Landskrona BoIS

Tom Prahl Trelleborgs FF, Halmstad BK, Viking FK 
(Norge), Malmö FF

Tommy Söderberg IF Brommapojkarna, Djurgårdens IF, AIK, 
Sverige U21, Sveriges A-landslag

Torbjörn Nilsson Örgryte IS, IK Oddevold, Västra Frölunda IF, BK 
Häcken, Sverige U21

Zoran Lukic Djurgårdens IF, Örgryte IS, Qviding FIF

Roland Nilsson Coventry City (England), GAIS

Intervjufrågor

Då studien är kvalitativ och dess mål är att ringa in tränarnas uppfattningar 
via deras berättelser används i studien öppna frågor. Den första frågan och til-
lika inledningsfrågan lyder: Hur skulle du vilja definiera begreppet spelförståelse? 
Svaret på frågan kom sedan att styra det fortsatta samtalets riktning kom-
pletterat med öppna följdfrågor. Övergången till studiens huvudfråga har 
skett via en kort sammanfattning av vad som dittills kommit fram i intervjun 
om spelförståelse och utgjorde samtidigt den kontextuella ramen för huvud-
frågan: Hur söker du bekräftelse på om spelarna har förstått andemeningen i dina 
instruktioner? Även här kom svaren att styra hur samtalet utvecklades och med 
öppna följdfrågor att ställa vid behov och för förtydligande. 
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Öppningsfråga

Hur skulle du vilja definiera begreppet spelförståelse? 

Kompletteringsfrågor

Vilket moment i träningen lägger du störst vikt vid när du 
önskar utveckla spelarnas spelförståelse? 

Med denna fråga önskade jag få bekräftat om det är något 
eller några moment som bedöms viktigare än andra. Alltså 
en tillspetsning av definitionen och ett förtydligande av den 
egna tanken.
 
Vad kan man göra för att vidareutveckla spelförståelsen bland 
dagens elitspelare?
 
Avsikten med denna fråga var att fånga upp vilka eventuella 
sidor av spelförståelse som kräver ytterligare träning, sam-
tidigt som den innebar en möjlig förstärkning av svaret på 
frågan om vilka moment i träningen tränaren lägger störst 
vikt vid, vid utvecklandet av spelförståelse. 

Vad kan man göra för att vidareutveckla spelförståelsen bland 
dagens ungdomar, morgondagens elitspelare? 

Med frågan önskade jag fånga vilka områden spelare enligt 
tränarnas syn tidigt bör träna på, alltså en projicering av 
tränarens uppfattning om vilka sidor hos dagens elitspelare 
som denne ser som mindre väl utvecklade och möjligen 
svåra att lära ut.  

Huvudfråga

Hur söker du bekräftelse på om spelarna har förstått ande-
meningen i dina instruktioner?
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Kompletteringsfråga

Om du ser att en av dina spelare inte följer dina instruktioner, 
hur hanterar du detta? 

Detta innebär ett förtydligande av huvudfrågan och sam- 
tidigt en indikation på i vilken grad tränaren söker kunskap 
om hur spelaren uppfattat situationen och om denne har 
förstått innebördens anda i instruktionen, dvs. både lärande- 
aktens objekt och indirekta objekt.

Om du ser att ett par av dina spelare eller en grupp av spelare 
inte följer dina instruktioner, hur hanterar du detta? 

Med denna fråga önskade jag fånga upp huruvida tränarna 
agerade annorlunda jämfört med när de ser att en enskild 
spelare inte fullt ut tolkat tränarens instruktion så som 
tränaren önskat och avsett. Det är med andra ord ytterligare 
ett fördjupande av huvudfrågan och samtidigt en indikation 
på i vilken grad tränaren söker kunskap om hur spelarna 
uppfattat situationen och om de har förstått instruktionens 
(lärandeaktens) direkta objekt och dess indirekta objektet. 

Genomförande

Intervjuerna med elittränarna genomfördes under fotbollssäsongerna 2006 
och 2007. Kontakten togs via telefon där syftet med studien kort förklarades 
och att samtalet beräknades ta cirka en timma i anspråk. Vid telefonsamtalet 
visade samtliga tränare sig villiga att ställa upp och i flera fall också nyfikenhet 
på studien. Val av plats för intervjun överläts åt tränarna. Sex av dessa blev 
förlagda utanför den aktuella föreningens lokaler. Tiden för intervjuerna vari-
erade från 40 minuter till som längst två timmar. Samtliga intervjuer spelades 
in med hjälp av MP3-teknik. 

Avidentifiering

Vid intervjutillfället orienterades tränarna om att den inspelade ljudfilen 
kommer att skrivas ut med alla hummanden, repetitioner, m.m. Utskriften 
kommer därefter utgöra avhandlingens analysunderlag.
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Samtidigt informerades tränarna om att alla citat från intervjuerna som före-
kommer i avhandlingen kommer att anonymiseras genom att de avidenti-
fieras. Däremot var det min önskan att få publicera deras namn och vilka 
föreningar de varit verksamma i som tränare, se ovan. Ingen tränare hade 
något att invända mot detta samtidigt som de var tacksamma för att eventu-
ella citat blev anonymiserade.  I de fall någon tränare exemplifierar det som 
sägs med namngiven eller namngivna spelare, lag eller andra spårningsbara 
förhållanden kommer även dessa igenkänningsbara fakta att avidentifieras. 
Därigenom kommer det inte att vara möjligt att identifiera vilken tränare som 
sagt vad.  Bakom denna försäkran låg min tidigare erfarenhet från C-uppsats 
i samma ämne, där flera tränare önskade få förbli anonyma samtidigt som 
de urskuldade sig med att uttalanden lätt kan misstolkas om de rycks ur sitt 
sammanhang. 

Lyssnandet fenomenografi (metod)

Den ansats som valts för denna studie är fenomenografin. Ansatsen har också 
breddats genom att två avgränsade begrepp, mönsterseende och somatiska 
markörer, inom kognitionsvetenskapen studerats och därtill semiotik för att 
bättre förstå språkets vidd och djup i kommunikationssituationer. Genom 
dessa kompletterande studier och min kritik av fenomenografins avgränsade 
analys till enbart den från ljudfilerna utskrivna texten kom analysen i denna 
studie att utvecklas till vad jag benämner lyssnandets fenomenografi.  
 
I korthet sker lyssnandets fenomenografi genom ett noggrant och koncen-
trerat lyssnande, för att därigenom kunna registrera eventuella skillnader och 
likheter i respondenternas utsagor, vad avser hur svaren på frågan avgränsas av 
respondenterna och vilka aspekter inom det avgränsade svaret respondenterna 
väljer att lyfta fram.

Arbetsgång är följande: 

• intervjun spelas in 

• inspelningen lyssnas igenom snarast efter intervjun 
(inom en timma) 
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• intervjun lyssnas igenom ytterligare en eller fler gånger 
samtidigt som noteringar görs 

• den inspelade intervjun skrivs ut ordagrant med alla 
hhuuumanden och suckar m.m. 

• därefter läses den transkriberade texten samtidigt som 
intervjun lyssnas igenom och markeringar görs i den 
utskrivna texten 

• utskriften med markeringar utgör därefter en del av den 
fortsatta analysen

• efter detta lyssnas intervjuerna igenom, med den utskrivna 
texten stöd, till dess att den egna rösten fasas ut till en 
parantes och full koncentration kan ägnas responden-
tens svar och sätt att uttrycka sig.   

Under inspelningen har det skett en löpande avstämning av hur jag som 
forskare uppfattat det som sagts och detta har skett i syfta att ge respondenten 
tillfälle att korrigera, komplettera eller på annat sätt förtydliga hur utsagan tol-
kats. Med denna löpande avstämning under intervjun har inte någon samman- 
fattning av intervjun gjorts för eventuell korrigering vid avslutad intervju. 
 
Efter avslutad intervju har inspelningen så snart som möjligt lyssnats igenom, 
senast inom en timma för att minnet av respondentens utsaga skall vara 
så levande som möjligt. Under detta koncentrerade lyssnande har inga an-
teckningar gjorts utan avsikten har varit att höra hur respondenten behandlar 
frågorna, resonerar om frågorna, betonar ord och passager, växlar tempo i 
samtalet, pauserar och vilar i orden för att genom detta markera och ge olika 
tyngd och värde åt olika delar av utsagans innehåll. 
 
Senare (inom några dagar) har så ytterligare en, ibland flera genomlyssningar 
skett av intervjuerna. Vid dessa tillfällen har samtidigt anteckningar förts av 
det som jag som forskare funnit vara av värde för studien och den fortsatta 
analysen. Framförallt har ambitionen varit att försöka fånga hur respondent-
en resonerar kring frågeställningarna och hur respondenten betonar och ut- 
trycker sig för att om möjligt finna ord som sammanfattar just den delen eller 
delarna av utsagan.  
 
De inspelade intervjuerna har därefter transkriberats till skriven text med 
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hjälp från en skrivbyrå. Utskrifterna har varit fullständiga ordagranna vilket 
innebär att alla huuummmmande, stön, upprepning av ord, halva meningar, 
svordomar, uttryck som va, etc. har skrivits ut. Syftet med detta är och har 
varit att texten ska ge en så fullständig bild som möjligt av respondenternas 
utsagor. Alternativet är att tvätta texten för att göra den mer lättillgänglig. 
Risken man då löper är att innebörden misstolkas i en utsaga på grund av de 
uteblivna tankepauser som huuummmmande utgör. 

 
De fullständiga utskrifterna har sedan kontrollerats genom att ljudfilerna ak-
tivt avlyssnats samtidigt med att en närläsning av texten skett. Därtill har 
också understrykningar eller markeringar gjorts i de utskrivna texterna av de 
avsnitt, passager eller nyckelord som jag som forskare uppfattat korresponderar 
till de ställda frågorna. Syftet med dessa understrykningar/markeringar har 
varit fånga en sammanfattande bild av respondentens uppfattning.
 
Gjorda understrykningar och markeringar har därefter jämförts med de noter-
ingar som först i samband med att inspelningarna lyssnats på utan tillgång till 
den utskrivna texten. Justeringar och kompletterande markeringar har sedan 
gjorts i utskrifterna vid denna jämförelse.
 
Samtliga utskrifter, en för varje tränare, har sedan jämförts, fråga för fråga, 
för att på detta vis se huruvida innehållet i svaren, hur tränarna resonerat 
eller på annat sätt beskriver hur de agerar, skiljer sig åt eller strålar samman i 
en gemensam kategori. Vidare om denna kategori orienterar sig i en bestämd 
riktning eller om den orienterar sig mot olika aspekter av kategorien. 

Denna arbetsgång för lyssnandets fenomenografi kan jämföras med den klas-
siska fenomenografin arbetsgång där det empiriska analysunderlaget utgörs av 
den utskrivna texten och endast denna text tillsammans med minnesbilden 
från intervjutillfället. 

Trovärdighet

Analys är en fråga om tolkning varför det är av betydelse att ställa frågor om 
analysens reliabilitet och validitet även om dessa begrepp främst förknippas 
med kvantitativ bearbetning av data. Reliabilitet innebär tillförlitlighet i av-
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seende att det ska vara möjligt för en annan forskare att replikera studien. 
Praktiskt kräver detta av en kvalitativ studie att dess frågeställningar och ge-
nomförande är redovisade på ett sådant sätt att detta låter sig göras. Validitet 
innebär giltighet. Inom kvantitativa studier betyder detta att det mätinstru-
ment som används mäter det som avses att mätas. Översatt till kvalitativa 
studier innebär validitet att studiens innehåll och form, det vill säga frågor 
och tillvägagångssätt svarar mot syftet för studien. I föreliggande studie inne- 
bär reliabilitet primärt att de vad som uppmärksammats i respondenternas 
utsagor (text och ljudfiler) tydligt redovisas. Samtidigt som frågan hur dessa 
vad analyserats och tolkats också redovisas så att dess validitet kan bedömas. 

Till detta kommer kravet på transparens av forskarens för-förståelse. Denna 
har till viss del redovisats tidigare men kan kompletteras med mina erfaren-
heter från olika operativa befattningar inom näringslivet, styrelsearbete (som 
ordförande och ledamot) inom idrotten och inom näringslivet, dvs. i miljöer 
där huvudfrågan om förståelse av andemening är högst relevant. Till detta 
kommer min erfarenhet av tränarsysslan om än på en mycket blygsam nivå. 
Ett dilemma som erfarenhet för med sig är att förhålla sig neutral och inte 
ryckas med i samtalet på grund av att något ligger en själv varmt om hjärtat 
utan att istället lyssna till respondenten. Att vara medveten om detta och de 
risker som ett distanslöst förhållande till ämnet och respondenternas utsagor 
kan innebära, har stärkt min tro på lyssnandets betydelse. Men alla intervjuer 
är en process där samtalets utveckling och innehåll påverkas av aktörerna på 
olika sätt. Inget samtal blir därför det andra likt utan alla intervjuer är mer 
eller mindre unika. I detta faktum ligger ytterligare ett dilemma och det är 
bedömningen om respondentens svar verkligen avspeglar respondentens upp- 
fattning och inte fabriceras i stunden. Detta är en svårighet att bedöma vid 
de tillfällen respondenten liksom miljön är obekant. Då jag är familjär med 
fotbollskulturen, klubbmiljöer och omklädningsrummets jargong tror jag mig 
kunna konstatera att tränarnas sätt att bemöta mig och behandla mina frågor 
talar för att deras engagemang varit ärligt. Kommentarer som ”det här talar 
vi tränare alldeles för lite om”, ”det här är intressant” och ”det här bör du in-
formera förbundet om” talar också för att tränarna varit uppriktiga och svaren 
trovärdiga. 
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Kap. 8

Resultatredovisning 

Syftet med denna studie är som tidigare redovisats att bilda kunskap om och 
hur elittränare inom fotboll vet att spelarna har förstått andemeningen i deras 
instruktioner, med särskilt fokus på teoretiska aspekter av spelet. 

Det har också redovisats att frågan är ställd i ett sammanhang benämnt 
spelförståelse, ett begrepp och ett pedagogiskt fält det inte råder någon kon-
census kring utan där det florerar individuella uppfattningar. 
 
För att bättre spännvidden i detta begrepp kan vi fråga oss vilka krav på 
förståelse av spelet fotboll en instruktion ställer. Att som tränare ge instruk-
tioner om att passa bollen från a till b, träna inlägg från kanterna, öva spel-
kombinationer, eller om hur laget kollektivt ska förflytta sig för att hela 
tiden bilda en sammanhållande enhet i försvarsarbetet ställer olika krav på 
spelförståelse hos spelarna. Att utveckla denna förståelse av spelet till en allt 
mer komplex kunskapsnivå hos spelarna krävs att tränaren har en gedigen 
kunskap av spelet och vad som utgör kärnan i spelförståelse men framförallt 
att tränarna har en genomtänkt pedagogisk arbetsgång i hur denna kunskap 
kan utvecklas hos spelarna. Detta förhållande utgör bakgrunden till studiens 
öppningsfråga formulerad enligt följande: Hur definierar du som tränare be-
greppet spelförståelse? 
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Då det inte finns någon vedertagen definition av begreppet spelförståelse utan 
varje tränare bär på sin egen uppfattning om vad begreppet står för, utgör 
dessa personliga uppfattningar den ram inom vilken studiens huvudfråga om 
bekräftelse söker sitt svar. Instruktionens innehåll är således spelförståelse och 
utgör det intentionala objektet.
 
Redovisningen av de intervjuades uppfattningar sker efter följande mönster.  
Först görs en kort presentation av spridningen i tränarnas svar i form av be-
skurna utsagor. Efter denna överblick, av spridningen i tränarnas svar, följer 
en resumé av svarsbilden och redovisning av de kollektiva kategorier som ut-
kristalliserat sig i materialet kompletterat med de aspekter mot vilket respek-
tive kategori orienterar sig.  Varje aspekt gås därefter igenom och belyses med 
utdrag från intervjuerna för att dels visa på samstämmighet mellan tränare, 
dels visa på nyansskillnader i hur tränarna belyser samma aspekt. Redo- 
visningen är vidare uppdelad i två block där det första behandlar begreppet 
spelförståelse och det andra begreppet bekräftelse.
 
Efter den korta presentationen av spridningen i svaren följer siffror inom par-
antes som anger den/de tränare som kan hänföras till respektive svar. Rent 
praktiskt innebär detta att när tränarna har beskrivit ett objekt eller ett förhåll- 
ande på ett likartat sätt men använt sig av olika ord, har de förts till ett och 
samma korta utdrag. Exempel härpå är när ord som prata, snacka, samtala, 
diskutera, argumentera, språka och dialog använts. En och samma tränare 
kan också förekomma bakom fler än ett svar, detta då en del respondenter 
gett breda och fylliga redovisningar medan andra varit korta och avgränsade. 

Tanken med fenomenografin är, som tidigare redovisats, att gruppera respon-
denternas uppfattningar i kategorier för att därigenom kunna synliggöra skilda 
sätt att förstå ett och samma objekt. I sin enklaste form skulle kategorierna 
kunna skiljas åt och inbördes uteslutande varandra som först och sist och 
förhållandena bakom och konsekvenserna av dessa två kategorier bli föremål 
för analys. Nu är våra uppfattningar inte alltid så enkla utan snarare utgörs de 
av ett spektrum av aspekter där någon eller några aspekter är mer stringenta 
än övriga. När intervjumaterialet gås igenom, handlar det om att identifiera 
de aspekter som är tydligast och föra dessa till en och samma kategori. Om 
vi därför enbart ser till en respondents raka svar på en fråga kan detta svar 
vid ett första genomlyssnande av ljudfilen liksom vid en första genomläsning 
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av den utskrivna intervjun framstå som klart och tydligt. Men när så hela 
intervjun med respondenten gåtts igenom, lyssnats på, lästs och lyssnats på 
igen, framkommer fler nyanser som kompletterar, förtydligar, berikar och 
fördjupar det svar som först framstod som klart och tydligt. Att inte beakta 
detta spektrum av aspekter vore missvisande mot respondenten och ge en blek 
bild av hur ett objekt kan uppfattas. 

Spelförståelse

Frågeställning:
 
Hur definierar elittränare begreppet spelförståelse?

Utsagor

• Spelförståelse ligger i att förstå sin position på planen 
och utifrån den fatta sina beslut i anfallsspel och för-
svarsspel. (Tränare 1, 3, 4, 22)

• Placeringsförmågan, att kunna läsa spelet i förväg och 
vara på rätt plats. (Tränare 5, 6, 8, 13, 15, 22)  

• Läsa av spelet och ligga före i tanken, förutse situationer. 
(Tränare 2, 17, 20, 21)

• Att kunna fatta de rätta besluten för laget i den enskilda 
situationen. (Tränare 7, 10, 11, 21, 23)

• Att snabbt uppfatta situationer och veta vad som är bästa 
lösningen och snabbt fatta ett beslut. (Tränare 8, 18, 19)

• Att läsa spelet och kroppsspråket hos medspelarna om vad 
de skall göra och fatta rätt beslut. (Tränare 9, 14, 16, 19)

• Förmåga att utföra taktiska instruktioner på ett rätt 
sätt, kunna omsätta taktisk information i verkligheten. 
(Tränare 10)

• Det finns en medfödd spelförståelse. (Tränare 11, 12, 15, 18)
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Resumé

Begreppet spelförståelse beskrivs av flera tränare som svårdefinierat och svaren 
är också ofta trevande för att efter hand utvecklas och landa i ett resonemang 
om hur begreppets innebörd visar sig under match och träning. Spännvidden 
i uppfattningarna varierar från att det är en medfödd fallenhet för spelet 
fotboll, på samma sätt som vissa har absolut gehör inom musiken, till att 
det är träning och åter träning som utvecklar förmågan att förstå spelet fot-
boll. Begreppet förstå förekommer också frekvent i tränarnas resonemang. 
Det används i betydelsen av att förstå spelet, situationen, spelidén, taktiken, 
positionerna samt att förstå varandras tankar och att kunna kommunicera via 
rörelser och ögonkontakt. Därtill används det även om att förstå och kunna 
förutse händelseutvecklingen och fatta rätt beslut i situationen. Vad som 
sedan menas med rätt beslut utvecklas inte mer än att det skall främja laget.

Även om spelförståelse är ett komplext begrepp, utan en entydig och vedertagen 
definition, framträder tre kvalitativt olika sätt att uppfatta begreppet bland de 
intervjuade tränarna. Det handlar dels om spelarnas förmåga att kunna läsa 
spelet, dels att kunna kommunicera i spelet och dels att agera rätt i situationen.56 
Dessa tre sätt att förstå begreppet är i sin tur orienterade mot olika aspekter av 
spelet, aspekter inom vilka det även finns nyansskillnader i vad som betonas.

 

Kategorier

Spelförståelse som förmåga att Orienterad mot

1. Läsa spelet Överblick av spelet (helheten)

Positioner / rörelser

Förutse händelseutvecklingen

11. Kommunicera i spelet Samverkan 

Relationer

Förstå varandras avsikter

56  Här skulle begreppet känsla för spelet kunna läggas till. Jag väljer att avstå från detta då begreppet 
känsla i den kontext studien rör sig går att jämföra med följsamhet till spelet vilket i sin tur kan likställa 
med att som spelare löpande befinna sig i rätt position i relation till övriga spelare och boll, och som 
framkommer i de aspekter de tre utkristalliserade kategorierna orienterar sig mot.
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111. Agera i spelet Handlingen

Rörelsen

Beslut

Ser vi mot vad de tre kategorierna är orienterade, vänder de sig inte i något fall 
mot spelarnas tekniska, fysiska eller motoriska utförsgåvor utan de riktar sig 
mot individens kognitiva förmåga. Hur denna kognitiva förmåga sedan gestal-
tar sig, i form av rörelse och/eller hur en situation löses, är det som ligger till 
grund för bedömningen av en spelares spelförståelse. Studerar vi närmare hur 
respektive kategori kommer till uttryck bland tränarna och mot vilka aspek- 
ter av kategorin de orienterar sig blir bilden tydligare.    

Spelförståelse som förmåga att Orienterad mot

1. Läsa spelet Överblick av spelet (helheten)

Positioner / rörelser

Förutse händelseutvecklingen

Överblick av spelet (helheten)

Det centrala här är förmåga att kunna se omgivande spelares positioner och 
ha en överblick över spelet och att vara medveten om det som sker under 
matchen. 

…man skiljer på offensiv och defensiv spelförståelse, of-
fensivt så är det ytor, luckor, medspelare att man uppfattar 
de situationer på ett annorlunda sätt än motståndarna och 
snabbt uppfattar de situationerna. Det tyder på en väldigt 
stor spelförståelse tycker jag. Att en genial framspelare kan 
upptäcka ytor som är attraktiva för oss men som mot-
ståndarna inte uppfattar själva att de lämnar. (6.)

Spelarnas förmåga att uppfatta helheten på planen… både 
utifrån ett offensivt och defensivt perspektiv. (16.)

Att ta rätt position i förhållande till boll, i förhållande till 
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medspelare och motspelare, i det ögonblick man blir in-
volverad… Men spelare som har dålig spelförståelse de ser 
inte helheten. De ser sig själv och ska ha boll hela tiden. 
(18.)

För mig är spelförståelse att förstå sammanhanget och kunna 
förstå framtiden… förstår hur andra tänker… förstå hur 
medspelarna tänker… förstå hur motståndarna tänker… 
tänka ytterligare ett steg. (20.)

Spelförståelse är att ha kunskap om var bollen är samtidigt 
som man har koll på var andra spelare är… Man ser den 
större bilden… Det är ju den bilden som är det svåra, inte 
bara titta var motståndarna är utan också titta på sina egna 
spelare. Vilka positioner. Det är ju det som är det svåra… 
(22.)

Positioner / rörelse

Att som spelare befinna sig i rätt position kräver förmåga att löpande kunna 
tolka övriga spelares positioner under match och utifrån denna tolkning för-
flytta sig till rätt position. Bortser vi från fasta situationer så som frisparkar 
och hörnor är detta att befinna sig i rätt position förknippat med rörelse och 
att kunna förutse händelseutvecklingen. Detta innebär inte att spelaren måste 
löpa kontinuerligt utan det viktiga är att spelaren förstår i vilken position han 
bör befinna sig för att på bästa sätt hjälpa sina medspelare och laget och att 
förflytta sig till det området på planen. Det vill säga att kunna spela spelet fot-
boll utan boll. Spelarnas rörelser är därmed att betrakta som en händelsestyrd 
praktik. I ljuset av detta förstår vi att en spelares rörelse inte är en sträcka från 
A till B utan utgörs av ett betydligt mer komplext rörelsemönster, något citatet 
nedan indikerar.

Spelförståelse, ja… att förstå om jag gör si eller så och hur 
det påverkar spelet. Eller hur jag kan förflytta mig utan boll 
så att mina medspelare får nytta av det. … hur min position 
på planen påverkar spelet … Är vi på andra planhalvan så 
kan jag ta en klok position för att döda eller ta bort en yta 
för motståndarna. (1.)
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…spelförståelse har mycket med placeringsförmåga att 
göra. Att placera sig rätt och alltid vara spelbar. Att kunna 
läsa spelet och vara på rätt plats. …att man hela tiden är ett 
steg före motståndaren, både offensivt och defensivt. (5.)

Man får tjuvstarta i fotboll, det får man inte på 100 meter. 
Jag kan ta ett exempel för dig. Han heter N.N. och var mitt- 
fältare. Och han var så långsam så jag var mycket snabbare 
än honom. Han gick på planen, men stod alltid rätt. (12.)

Ja det handlar om position. Framförallt när du inte har bol-
len… det handlar om att ha en bra position jämte mot den 
medspelaren som har bollen så att du kan hjälpa honom… 
(14.)

Handlar mycket om spelet utan boll, hur man agerar utan 
boll. Att läsa av positionen i ett visst ögonblick och hitta 
positioner… vad man tror att bollen kommer att ramla ner 
så småningom. Att man läser av att här någonstans kommer 
bollen…på den ytan… (15.)

Förutse händelseutvecklingen

När två lag möts och alla spelare uppträder så som tränarna instruerat dem 
händer det inte så mycket på en fotbollsplan, för alla spelare ligger i rätt posi- 
tioner och lagen neutraliserar varandra. Det krävs därför att någon spelare 
antingen tappar sin position, alternativt att en spelare slår ut sin motståndare 
och därmed bryter mönstret. Oavsett vilket, så bryts mönstret och det ena laget 
tvingas att göra förflyttningar som rubbar dess organisation och därmed gör 
det sårbart. Att kunna utnyttja dessa tillfälliga sprickor i ett lags organisation 
och förutse händelseutvecklingen och se möjligheter i detta förändrade mön-
ster förutsätter en blick för spelet och perceptionsförmåga att snabbt kunna 
omsätta ögonblicksbilder i handling. En kognitiv process där spelarna hela 
tiden scannar av rörelsemönstret under match och läser in framtida föränd-
ringar för att hela tiden vara steget före motståndaren. 

Att kunna läsa säg till vad som ska hända eller kommer att 
hända. Och då menar jag dels var de andra tar vägen. Att 
nu är vi här borta, då är detta en farlig yta. Men även en sån 
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enkel grej som att jag inte kan slå den passningen, för även 
om han är fri så är det trångt bakom här bakom. Jag måste 
nog slå den där så han får springa dit på något sätt. Försöka 
förutse nästa drag eller nästa händelse. (2.)  

… att man kan tänka lite i förväg, vad kommer att ske i 
nästa moment och var hamnar bollen… att man kan se 
vilka moment som uppträder på planen beroende på hur 
motståndarna springer, hur mitt lag, jag själv är placerat 
och så här va. Att man ligger lite före i tanken…framförallt 
(i spelet) utan boll att man kan se vad som kommer att 
hända… (17.)

Som spelare kunna avläsa… tid och rum. Att man kan 
förutse situationer som kommer att hända två tre sekunder 
fram. Det är väl ungefär den tidsrymd jag tror man kan 
förutse. Sen finns det väl dom som kanske kan förutse tio 
sekunder men då, då handlar det mer om intuition. Men 
för mig så är spelförståelse att förstå sammanhanget och 
kunna förutse framtiden. (20.)

Uppfatta situationen och förutse hur situationen kommer 
att utvecklas i nästa skede. Det är det som skiljer de allra 
bästa spelarna från dem som är normala spelare. De spelare 
som har extremt bra spelförståelse de kan förutse vad som 
kommer att bli nästa situation av den situationen som är 
nu, förflytta sig på en viss yta som ger fas 2 i utvecklingen 
av spelet. Det där går inte att träna, den högre graden av 
spelförståelse som jag kallar det. (21.) 

Spelförståelse är att ha kunskap om var bollen är samtidigt 
som man har koll på var andra spelare är. Därför att om du 
tar in bilden om var spelarna är och där bollen befinner sig 
så kan man läsa ut vart bollen är på väg innan bollen ens har 
blivit slagen så att säga…  (22.) 

Spelförståelse som förmåga att Orienterad mot

11. Kommunicera i spelet Samverkan 

Relationer

Förstå varandras avsikter
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Samverkan

Att spelarna kan samverka är avgörande för hur väl ett lag lyckas i sina an- 
strängningar. Träningarna är också till största delen uppbyggda efter hur 
spelarna ska samverka för att realisera tränarens spelidé. Detta nötande av 
olika övningar har som mål att spelarna ska lära sig spelidén så väl att när 
situationerna uppträder under match så ska spelaren förstå hur han ska agera 
och samverka med övriga spelare. I detta ligger, för spelarna, att kunna läsa av 
rörelsemönster tillika kommunikationsmönster och att tolka dessa mönster 
lika för att kunna agera snabbare och samordnat.

… kraven på spelare nu är att du måste kunna spela både 
försvarsspel och anfallsspel. Du måste ha förståelse för vad 
du ska göra när vi förlorar bollen. Du måste ha förståelsen 
att göra saker med de andra spelarna i laget, samarbete. (3.)

… har du en spelidé eller en taktik i en match där du skall 
försöka göra saker på ett speciellt sätt, innebär det ju att det 
är en samhandling mellan flera olika personer som ska röra 
sig och löpa på ett speciellt sätt. Den samhandlingen måste 
koordineras och det gör den ju via rörelser och kommu-
nikation via kroppsspråket, och verbalt då. (11.)

…sen tror jag också att oavsett vilken spelare man är kan 
man bli hjälpt av att laget har en viss struktur, en viss spelidé 
och att man får en struktur kring sig som gör att man under- 
lättar (för spelaren), för att fotboll är ett rätt svårt spel. …
det är så många spelares förmåga att förflytta sig på ett rik-
tigt sätt i förhållande till bollhållaren… Det sker så många 
beslut på elva olika huvuden på planen i ett och samma mo-
ment… därför tror jag att man är hjälpt av en struktur och 
att strukturen också kan… förbättra en spelförståelse. Att 
man som lag har nån form av idé om hur man vill uppträda 
defensivt och offensivt. Och den strukturen kan vara olika 
hårt styrd. (16.) 

…svensk fotboll, alltså klubbfotboll… är extremt system- 
orienterad…svenska tränare är absolut de bästa när det 
gäller system. Man vill i alla situationer veta att det här gör 
du och jag styr som tränare…Du behöver inte tänka utan 
gör som du blir tillsagd… och det är därför svenska lag är 
mer defensiva än offensiva för att budskapet från tränaren 
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under en längre period handlar till 90% om den defensiva 
uppgiften… Man påverkas av detta… För tankesättet hos 
spelare påverkas av hur tränaren tänker. (21.)

Relationer 

Med relationer avses spelarnas förhållande till varandra på planen, dvs. deras 
positioner och hur dessa är relaterade till varandra vid olika skeenden under 
match. Det hela bygger på den spelidé tränaren har och hur han väljer att tak-
tiskt organisera laget beroende på motstånd. Ur detta perspektiv är spelarna 
pjäser som förväntas lösa de svårigheter som kan tänkas uppstå under match 
på ett sådant sätt att laget hela tiden uppträder som en enhet. Det hela går 
att beskriva som en flexibel/plastisk organisation där de inbördes relationerna 
bygger på att spelarna har samma tanke och denna tanke är det som håller 
samman organisationen. 

Detta att ha samma tanke men handla utifrån olika roller och positioner inom 
ett lag kan enkelt uttryckas som att jag avser att göra någonting som en del 
av någonting vi som lag avser att göra. Vilket i sin tur kan översättas som ett 
synkroniserat handlande i motsats till de tillfällen när slumpen råkar styra 
handlingarna. 

… idag spelar ’alla’ lag i zon, och det skiljer sig från andra 
sätt att jobba på, på så sätt att man är mer beroende av va-
randra än av motståndarna. Dina inbördes relationer, alltså 
positioner på planen, är viktigare. För du pratar ytor istället 
för motståndare. Det gör att relationer till andra spelare och 
hur du förstår var du ska vara på planen blir oerhört viktiga 
begrepp inom elitfotbollen… (3.)

… i spelförståelsen ingår det ju då att man känner sina 
medspelare… Det är väldigt viktigt och det är så ett lag ska 
fungera. Att man får många som förstår varandra och har 
många som har samma tankar och förstår att fotboll fungerar 
inte om man inte har en sån spelförståelse i laget. (4.)

För mig har det alltid varit viktigt att få dem att tänka med 
samma hjärna i princip, när vi anfaller och när vi försvarar 
så gör vi det ihop. (12.)
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Förstå varandras avsikter

Att förstå den andres avsikter innebär att kunna tänka sig in i hur den andre 
tänker. Till vilken grad man behöver förstå den andres avsikter i fotboll, påver-
kas av hur hårt styrda spelarna är av tränarens spelidé. I den, under slutat av 
1970-talet och början 1980-talet, strängaste av skolor avgränsades spelarnas 
ansvarsområde till endast en yta och en namngiven spelare att spela bollen 
till. Detta förhållande ska jämföras med dagens situation där byte av posi-
tioner och justering av taktik under pågående match tillhör vanligheterna, 
med den påföljd att kraven på spelarna att förstå medspelares och motspelares 
avsikter kommit att öka. Något som i sin tur ställer krav på spelare att kunna 
kommunicera via rörelser för att därigenom visa sina medspelare vilka avsik-
ter spelaren har med sin handling. Samtidigt som avsikten bör vara dold för 
motståndarna.        

Denna förmågan att tänka sig in i hur andra spelare kan tänka om en situa-
tion innebär att kunna läsa avsikterna i omgivande spelares rörelser och ur det 
mönster dessa rörelser bildar dra slutsatsen om hur en spelsekvens kommer att 
utvecklas och vad som kommer att ske i nästa moment.

 
När jag har bollen så kan du ha ögonkontakt eller verbal 
kontakt och då tecknar du att du ska sticka i djupet och 
så gör jag det, då för jag inte ändra mig. När jag har sänkt 
blicken och vi har kommit överens om att göra det då måste 
man fullfölja det. Där kommunicerar man med varandra. 
Du tar ut två spelare och den ena har bollen och den andre 
ska ha bollen då är ju kommunikationen avgörande. (3.)

”Spelare med bra spelförståelse, de förstår varandra utan att 
prata. Genom rörelse förstår de varandra.” (4.)

” läsa spelet och kroppsspråket hos mina kompisar av vad 
de ska göra… och att visa med ditt kroppsspråk vad du ska 
göra med bollen… att veta, att när vi har den här ögonkon-
takten med varandra så vet jag att bollen kommer till mig 
på ett visst sätt.” (9.)

…att förstå hur andra tänker också. Förstå hur medspelare 
tänker, förstå hur motståndarna tänker. (20.)
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… att jag kan ändra bilden utifrån motståndare och har 
förmåga att läsa av tanken hos min kompis som är bollhåll- 
are… och med mitt kroppsspråk så ska jag berätta för dig 
vad det är jag vill… visa var jag vill ha bollen… För det är 
alltid den som inte har bollen som bestämmer vad jag vill att 
bollhållaren ska göra… så det är alltid jag med mitt kropps- 
språk som visar var jag vill ha bollen. På kroppen eller på 
ytan, det är aldrig bollhållaren som bestämmer.   (21.)

Spelförståelse som förmåga att Orienterad mot

111. Agera i spelet Handlingen

Rörelsen

Beslut

Beslut

Att agera i spelet innebär att löpande fatta beslut. Vilka beslut spelaren sedan 
fattar beror på flera faktorer såsom lagets spelidé, taktik, motståndarnas ag-
erande m.m. Det finns med andra ord inte ett rätt beslut, utan fler möjliga 
beslut som alla kan betraktas som rätt beroende på ur vilken position man 
uppfattar agerandet och med vilken kunskap man betraktar spelet. Det är 
dessa beslut som framgår av spelarnas rörelser utan boll och deras sätt att lösa 
en situation när de själva är bollhållare, som ligger till grund för bedömning 
av en spelares spelförståelse.

Hur väl spelarna via sina beslut lyckas realisera lagets spelidé påverkas av mot-
ståndarna, det egna lagets tekniska nivå och kondition, men ytterst av hur 
väl spelarna har tolkat tränarens instruktioner om hur laget ska spela och den 
egna rollen i den aktuella spelidén. 

…som bygger på hur du har accepterat det vi har sagt och 
hur vi ska ha det… att utifrån det synsättet att det här ska 
vi uträtta tillsammans… att du då har förmågan att omsätta 
det i ditt val av beslut, ditt beslutsfattande på planen, det är 
för mig att förstå spelet. (3.)
 
Spelarna måste vara på en viss nivå för att kunna förstå la-
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gets spelidé och… fatta rätt beslut… kopplat till spelidén 
men också till taktiken i den matchen. (11.)

Spelförståelse kan definieras på flera olika sätt men en grov 
definition är att kunna uppfatta situationen och utifrån 
den agera. Ju oftare en spelare uppfattar en situation på 
planen rätt och utifrån det tar rätt beslut desto bättre är 
hans spelförståelse. (21.) 

Rörelse

Att förflytta sig innebär att ett beslut synliggörs för omgivningen. Att stå kvar 
i en position är också att synliggöra ett beslut och kan betraktas som en del av 
en större rörelse där fler spelare interagerar med varandra. Oavsett om spelaren 
för ett ögonblick blir kvar i en position eller förflyttar sig är det resultatet av en 
tolkningsprocess där spelaren väger in och värderar en tänkbar framtid av ett 
skeende och från detta drar en slutsats och agerar. Rörelsen är med andra ord 
en manifestation av en kognitiv process.

Att därför som spelare förstå när, hur, vart och varför jag som spelare bör för-
flytta mig på planen är ett kognitiv beslut och som genom mitt rörelsemönster 
visar min förståelse av spelet. 

Men den stora spelförståelsen är att kunna läsa ’vart skall jag 
förflytta mig med boll,’ ’hur skall jag förflytta mig utan boll’ 
och ’hur skall jag förflytta mig för att kunna hjälpa mina 
kompisar att få boll’ om jag inte får bollen själv. (9.)

Handling

Med handling avses spelarens förmåga att agera i överensstämmelse med den 
taktik och den spelidé som tränaren instruerat om. I handlingen ligger också 
att fatta rätt beslut utifrån alla de alternativ som situationen erbjuder. Konkret 
innebär detta för spelarna att de först måste lära sig tolka och förstå tränarens 
intentioner och tankar om spelet, därefter under match läsa spelet, värdera 
det med tränarens information i minnet och sist omsätta denna samlade in-
formation i praktisk handling, dvs. fatta rätt beslut utifrån uppgjord taktik och 
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spelidé. Träningen inom elitfotbollen är också fokuserad på att arbeta in och 
förädla den spelidé tränaren förfäktar där instruktionerna är vad-orienterade, 
med det underförstådda samförståndet att hur-aspekten sköts av spelarna som 
en kunskap i handling när situationen uppstår.

… förmåga att utföra taktiska instruktioner på ett rätt sätt 
och att det finns en förståelse för det som vi har gått igenom 
och övat, för att sen kunna omsätta det i spelet och visa 
sin speluppfattning genom att omsätta taktisk information 
i verkligheten.” (10.)

”Förmåga att kunna ta instruktioner och gå från ord till 
handling i spelet. Förmåga att med bra spelförståelse kunna 
fatta beslut utefter spelidé och taktik.” (11.)

Summering  

Ser vi med distans på begreppet spelförståelse, de tre kategorierna och de olika 
aspekter tränarna lyfter fram är det beskrivningar av en kognitiv förmåga hos 
spelaren/spelarna. Spelarnas handlingar, rörelser och beslut är ur detta pers-
pektiv manifestationer av hur spelaren/spelarna har läst och tolkat de rörelse-
mönster och skiftningar i detta mönster som utgör fotbollsmatchen. Konk-
retiserar vi detta kan vi konstatera att med spelförståelse avses en intellektuell 
förmåga som kan sammanfattas i orden – läsa – tolka – handla. 

• Läsa i betydelsen kunna se mönster i de rörelser och 
skeenden som utgör en fotbollsmatch. För att kunna se 
ett mönster måste dock spelaren veta vad som utgör ett 
mönster och för det krävs en förförståelse hos spelaren. 

• Tolka innebär att spelaren, till de rörelser och skeenden 
spelaren ser, lägger den egna erfarenheten och kunskapen 
om lagets spelidé och eventuella taktik för att ur detta 
värdera och ge det uppfattade rörelsemönstret en mening.

• Handla i betydelsen att med den gjorda tolkningen som 
grund omsätta dess slutsats i handling, uttryckt som att 
fatta rätt beslut i utdragen ovan, både vad det gäller med 
boll som utan boll.       
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Denna innebörd av begreppet spelförståelse – läsa, tolka och handla – är 
generell till sin karaktär och applicerbar på såväl schackspelare som fot-
bollsspelare. Det som skiljer är snabbheten. Medan en schackspelare har lång 
tid på sig att läsa in motståndaren, tolka ställningen på schackbrädet för att 
sedan fatta sitt beslut och handla genom att flytta en pjäs har fotbollsspelaren 
endast sekunder på sig och ibland mindre än det. Snabbheten i att kunna – 
läsa, tolka och handla – i spelet blir därför allt viktigare i takt med att match-
tempot skruvas upp genom ständiga rörelser, spel på ett tillslag, ideliga posi-
tionsbyten och tempoväxlingar. 
 
Här finns det skäl att påminna om hur begreppet spelförståelse skiljer sig från 
speluppfattning, detta då begreppen blandas i tränarnas utsagor samtidigt som 
det är otvetydigt att de lägger samma innebörd i begreppen. För att uppfatta 
något som något krävs en förståelse av detta något. Det gäller för såväl ett 
fenomen som för ett objekt. Att som exempel uppfatta ett rörelsemönster under 
en fotbollsmatch förutsätter att spelaren först förstår vad det är som sker för 
att kunna ge detta rörelsemönster en mening. Om spelaren inte förmår att 
tolka det som sker blir rörelsemönstret obegripligt. Av detta förstår vi att vi, 
för att uppfatta något som något, först måste lära oss att se och tolka detta 
något. Hur vi sedan uppfattar detta något, exempelvis ett rörelsemönster, är i 
sin tur en följd av hur vi lärt oss att förstå detta mönster. God speluppfattning 
förutsätter därför en god spelförståelse, dvs. en grund att kunna se, tolka och 
handla utifrån. Uppfattning är med detta sagt en spegel av det vi förstår. Att 
utveckla och träna spelförståelse blir därmed avgörande för vad en spelare 
kommer att uppfatta i spelet och hur spelaren kommer att uppfatta detta vad 
i spelet.

Bekräftelse

Frågeställning 

Hur söker tränare bekräftelse på att spelarna har förstått andemeningen i en in-
struktion?
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Utsagor

• Ser på matchen, matchen är din bekräftelse. (2, 3, 17)

• Bekräftelse får jag ju genom matcher och spelövningar 
på träningen. (1, 4, 5, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 23)

• Avslöjas på träning och match om en spelare har förstått 
eller inte. (10)

• Det ser jag ju när jag ser vilka beslut de tar på planen. (11)

• Bekräftelse får man ju när man ser att dom utför det rätt. 
(13, 19)

• Man ser när spelarna har förstått därför att när de gör 
vissa saker så stämmer det. (22)

• Man ser på träningen, deras kroppsspråk. (21)

• Bekräftelse får du även via dialog där du kan se eller höra 
det. (6, 7, 16, 19)

• Försöker vara lyhörd och ta in saker och ting. Lyssna my-
cket. (9)

• Får det bekräftat genom deras ögon. (15)

• Övningen ser bra ut. Då har jag som tränaren fått 
bekräftelse för mig själv. (21)

• Jag tar det som en bekräftelse om dom gör övningen så 
som jag tycker, som jag vill… (20)

Resumé 

Tränarna säger sig se det i spelarnas handlingar och de beslut de tar, under 
träning och match. Från denna observation bedömer tränarna hur väl spelarna 
har förstått andemeningen i givna instruktioner. Därutöver säger sig tränarna 
höra det i samtal med spelarna, se det på spelarnas kroppsspråk och i deras 
ögon om det råder någon tveksamhet samt genom att vara lyhörda för hur 
kommentarer och samtal förs mellan spelarna. Till detta kan läggas att vad som 
avses med begreppet andemening inte är helt glasklart för alla tränare varför 
instruktionens bokstavliga innebörd överskuggar den egentliga innebörden 
när tränarna ska till att svara på frågan. Detta blir tydligt när tränarna i inter-
vjuerna utvecklar sina tankar om hur de går till väga när de söker bekräftelse.
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Kategorier

De kategorier som utkristalliserar sig i intervjuerna är ser, samtalar och lyssnar 
där den allt överskuggande uppfattning bland tränarna sammanfattas i 
kategorin – ser – uttryckt som - det ser jag. Denna kategori – ser – äger rum 
under träning och match medan kategorierna – samtala och lyssna – fram-
förallt sker under träning.
 
Två saker är värt att här uppmärksamma. Tränarna använder ordet dialog, 
mer eller mindre frekvent, men när de beskriver dialogen med spelarna an-
vänder de ord som instruera, visa, förklara, resonera, diskutera, etc. varför 
begreppet samtala ger en mer rättvisande bild av tränarnas agerande, än att 
använda ordet dialog som kategori. I synnerhet om vi med ordet dialog avser 
ett samtal mellan två eller fler personer där olika ståndpunkter respekteras och 
utbyts. Samtidigt har begreppet andemening, som tidigare sagts, inte varit 
helt enkelt att särskilja för tränarna varför svaren emellanåt kommit att svara 
på frågan hur väl en spelare har förstått att följa instruktionens bokstavliga 
innehåll och inte dess anda. 
 
Studerar vi de tre kategorierna närmare finner vi att de aspekter mot vilka de 
orienterar sig flätas samman och växer in i varandra och därmed vidgar och 
fördjupar hur bekräftelse söks. Bilden nedan åskådliggör detta förhållande.

Bekräftelse genom att Orienterad mot

1. Se Beslut

Handling

Kroppsspråk

11. Samtala Frågor

Hör

Ögonen

111. Lyssna Kommentarer

Samtal
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Går vi så igenom respektive kategori – se, samtala och lyssna, – och de aspekter 
mot vilka de orienterar sig framträder följande. 

Bekräftelse genom att Orienterad mot

1. Se Beslut

Handling

Kroppsspråk

Beslut

Att se vilka beslut spelarna tar är det centrala för tränarna. Blicken är därmed 
vad-orienterad i det att det är vad spelaren gör under träning och match 
som ligger till grund för tränarens bedömning av hur väl spelaren förstått 
innebörden i en instruktion. Spelarens beslut värderas därmed mot den inre 
bild tränaren bär på om hur spelarna bör agera. Bekräftelse är ur detta pers-
pektiv lika med hur väl givna instruktioner följs och hur kloka beslut spelarna 
tar eller som tränarna uttrycker det nedan:

Bekräftelse för man väl delvis genom träning, genom 
uppmuntran där, om att de gör rätt saker och sen har vi 
matcher… där kommer den stora bekräftelsen. (1.)
 
Bekräftelse får man ju när man ser att dom utför det rätt. 
(13, 19)
 
Övningen ser bra ut. (21)

Dom gör övningen som jag tycker, som jag vill. (22) 

Att ett korrekt beslut av spelaren därmed skulle vara liktydigt med att spelaren 
har förstått instruktionens andemening går det dock att resa frågetecken 
kring. Snarare är det instruktionens bokstavliga mening spelarna tagit till sig 
och ibland är det rena tillfälligheter som tas till intäkt att spelarna har förstått, 
vilket en av tränarna flaggar för i citatet nedan. 

Man kanske söker det (bekräftelse) allt för lite till att börja 
med, men det du kanske gör är väl att se hur det fungerar, 
bitar som du kanske har tränat på och som du har pratat 
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om. Fungerar det bättre och oftast så är det ju så i någon 
period, för jag som tränare vet att detta är något som vi har 
jobbat med då försöker jag ju se det då i träningen och i spe-
let och matchen och sen på något sätt för att… för att tycka 
om det har haft någon effekt tror jag det är lätt att tycka 
att man har sett någon enstaka grej, att det blir ett visst 
resultat. Ibland övervärderar du det resultatet och tycker att 
nu kan vi gå vidare med något annat, det här klarar vi osv. 
men då tror jag att ibland har man nog lurat sig själv på det 
sättet att man vill ju se någonting som vi har tränat på och 
då tolkar du den situationen som har uppstått som så att 
det här är ett resultat som kommer från träningen fast det 
kanske är mera slumpartat egentligen. Man tar det som en 
bekräftelse… fast det kanske var rena slumpen… du vill se 
någonting och minsta lilla antydan kan du ju ibland över-
tolka… man ser både under träning och match att man gör 
inte om ett misstag på samma sätt igen, och det är placer- 
ingen, att man då tar bättre placeringar. (8)

Handling

Om tränarens blick ovan var riktad mot spelarnas beslut, det vill säga lika 
med vad-orienterad, är blicken här hur-orienterad och när-orienterad (rätt 
tajming) när handlingen värderas. Det handlar alltså inte bara för spelaren att 
fattat beslut om att till exempel springa, utan det handlar också om att spelaren 
förstått hur handlingen springa bör utföras, samtidigt som spelaren också 
måste vara medveten om övriga spelares positioner, rörelseriktningar och hand- 
lingar för att förstå när handlingen springa bör ske. Det är med andra ord 
spelarens perspektiv som styr när och hur denne bör springa. Något en tränare 
uttryckte på följande vis:

…jag tar inte enskilda såna punkter att man skall starta 
löpningen tidigt för då undrar de ’vad är det för löpning, 
vilken löpning?’ det går inte att vara så där detaljerad i sättet 
att flytta på spelare… utan det måste spelarna själva läsa…   
För det finns ju 10 olika sätt att hitta en löpning på… Så det 
är omöjligt att specificera sig så mycket. (4)

Även om det är spelaren som fattar beslutet om att starta en löpning, efter 
att ha värderat hur och när så bör ske, är det fortfarande tränaren som avgör 
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huruvida handlingen är att beteckna som ett kvitto på att spelaren har förstått 
andemeningen i dennes instruktioner och direktiv.

Kroppsspråk

Utöver det tränaren ser på träning och match, i form av beslut och handling, 
är också tränarna uppmärksamma på spelarnas kroppsspråk och hur ögonen 
svarar. Denna förmåga att läsa av spelare beskriver tränarna nedan med föl-
jande ord:

Ingen kan lura mig någonsin… det ser jag på kroppsspråket, 
hur de beter sig på fotbollsplan, det läser man av, … (9)

Man ser det på träningen, deras kroppsspråk. Har de in-
levelse? Är de upprymda för uppgiften? Brinner de för det 
de gör? Och jag skulle vilja påstå att ingen slår mig att läsa 
kroppsspråket hos mina spelare… (21.)

Det ser du ju hur kroppen är. Man ser det på spelarna, de är 
väldigt, väldigt lättlästa på det sättet. (22) 

Vad det är tränarna ser när de säger sig se det på spelarnas kroppsspråk, om de 
har förstått andemeningen i deras instruktioner, är det få tränare som försöker 
utveckla, förtydliga eller förklara närmare utan det stannar vid att – det ser 
man.

Bekräftelse genom att Orienterad mot

11. Samtala Frågor

Hör

Ögonen

Frågor

Variationen i att ställa frågor är som framgår av citaten nedan vid, allt från 
kontrollerande frågor till öppna, sökande och utforskande frågor för att få 
bekräftelse på att spelarna har förstått andemeningen i instruktionen eller in-
struktionerna. 
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…ställa lite frågor. Jag vill ställa lite frågor om jag jobbar 
specifikt med mittfältaren ’vad skulle du kunna ha gjort 
istället?’… ’det var bra det du gjorde, men skulle du kunna 
göra på ett annat sätt?’… Jag vill ha en konstruktiv fotboll, 
jag vill ha ett tänkande lag. (1.)

Jag sitter titt som tätt och pratar och ställer frågor till 
spelare, och de behöver inte alltid tycka som jag gör. Bara 
de förstår vad jag säger… de måste köpa det. Ska man vara 
med i laget så måste man ställa in sig i ledet och jobba som 
ett lag. (2)

Den bästa kommunikationen är ju tvåvägskommunikation 
och det allra bästa sättet det är, tycker jag, att ställa frågor. 
Ställa frågor hur spelaren tänkte, hur spelaren resonerade, 
i det valet som han gjorde där, för att få spelaren själv att 
få polletten att ramla ner och förstå att, ok det var, ja just 
det så var det. Där, ja så var, så skulle jag gjort, ja nu ser jag 
bilden framför mig. Jag skulle gjort så istället. (11.)

…spelare har kommit och sagt, hur vill du jag ska göra… 
Det har vi ju pratat om… jag tror att enda sättet att komma 
åt det är samtalet. Fråga, ställa frågor. Det försöker jag… 
mer och mer. Ställa frågor i träningssituationen också istäl-
let för att tala om. Vilka alternativ har du? Vilka väljer du? 
Varför?... För det jag vill ha det är ju fotbollsspelare som har 
med sig huvudet. Jag vill inte ha sådana som lämnar huvu-
det i omklädningsrummet utan jag vill att ni (spelarna) ska 
vara medvetna om det ni gör och att ni ska ifrågasätta,… 
ifrågasätta om dom inte förstår… (13.)

Jag frågar dom. Jag frågar rent ut. Har ni förstått. Ja säger 
alla och så ser jag på en del att de inte har förstått och så 
ställer jag kanske en fråga till. Ja men vad gör du nu om 
dom gör så och så, då ser man lite om de har förstått vad 
jag menar. (17)

Det viktigaste i ledarrollen det är också att försöka förstå 
hur dom (spelarna) tänker. Därför går jag in och frågar när 
någon gör nånting hur tänker du, hur tänker du i den här 
situationen, hur tror du att backen tänker som har bollen, 
istället för att komma med färdiga koncept… Jag försöker 
förstå hur han (spelaren) tänker och kanske hjälpa honom 



173

i hans tänkande. Sen kanske han säger nånting som jag lär 
mig utav. Det kan också vara så att han tänkt ytterligare ett 
steg som jag inte har tänkt. (20.)

…då krävs det att jag ser det och att det är en tydlighet… vi 
tränar på det på en medveten okunskapsnivå på något sätt. 
Och sen då den här processen till att göra det, att det blir 
en omedveten kunskap. Tänkte ni på vad ni gjorde nu? Kan 
spela upp vilken match som helst och ni har gjort så här 
flera gånger. Förstärka det, nästan dra det tillbaka till på en 
medveten kunskapsnivå för att få den ännu bättre. Det är 
den processen som är, det är det som är mitt liv. (23.)

Hör

De svar tränarna får på sina frågor konfirmerar enligt tränarna att spelarna har 
förstått instruktionens eller direktivens innebörd. Märk väl, det är inte tank- 
arna bakom utan det är den bokstavliga innebörden som blir bekräftad. I de 
fall frågorna är av arten Varför är de retoriska i det avseendet att den svarande 
förväntas repetera det tränaren tidigare förklarat, eller att tränaren själv svarar 
genom att repetera sin egen förklaring. 

… bekräftelse får du ju även mmmm… att det kan bli 
en dialog, att det blir frågeställningar, äääähh. Det är så 
man kan se det, eller höra det då… men just när man får 
frågeställningarna, dialogen det är ju då man också får en 
bekräftelse, att man har stimulerat dom, man har sänt en 
retning i alla fall. (19)

Men jag tror också att det är väldigt svårt, för åtminstone 
så har du ett antal spelare som du har haft under åren som 
i stort sett ger dig den här bekräftelsen. Du tror att de har 
förstått allt, och de vill väl antagligen bara tala om för mig 
att ’naturligtvis begriper vi det här’ men jag tror att det är 
många som inte riktigt har fattat i alla fall… Man frågar 
och så har alla förstått, men det sitter säkert 2 eller 3 som 
inte riktigt har förstått. (8)
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Ögonen

Det verktyg som är viktigast för tränarna är kommunikation och det som här 
avses är det enskilda samtalet där tränaren har möjlighet att se i spelarens ögon 
huruvida denne har förstått tränarens budskap. Ögonkontakten blir därvid 
en form av återkoppling från spelaren av slaget ”ja, jag förstår” och ”ja, jag är 
med.” Exempel på hur en tränare säger sig kunna få denna ögonbekräftelse ges 
i nedanstående citat. 

Om man tex. säger bra! så får du tillbaka en blick direkt. 
Medan om de inte har uppfattat och man frågar så får man 
det där hmmm… det syns jätteväl. (22)

Denna bekräftelse tränarna säger sig få via spelarnas ögon följer även med ut 
på träningsplanen vilket tränaren nedan beskriver:

…vi jobbade med små teoretiska detaljer och… vi såg det 
på träningen. Där fick man det bekräftat. Deras ögon lyste. 
(15)

Bekräftelse genom att Orienterad mot

111. Lyssna Kommentarer

Samtal
 

Går vi så vidare till kategori lyssna och hur tränarna beskriver att de använder 
sig av detta sinne för att finna ut hur väl spelarna förstått andemeningen i 
deras instruktioner framträder aspekterna kommentarer och samtal. 

Kommentarer

Detta att fånga upp kommentarer från spelarna handlar enligt tränarna om 
att vara lyhörd för vad som sägs under träning och i omklädningsrummet. 
Små kommentarer som enskilt inte behöver betyda så mycket men när de 
adderas till det tränaren ser under träning och match kan ge en indikation 
på om spelaren inte fullt ut förstått andemeningen alternativt att spelarna 
bär på andra uppfattningar av hur något skulle kunna lösas eller hanteras. En 
lyhördhet citaten nedan ger uttryck för:
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Ja, det här är ju farligt vatten man är ute på om man inte 
förstår och kan läsa av situationen… Det är man ju om man 
inte kan läsa av hur det hela tolkas. Det har jag känt att det 
är mycket att lära där. Det tar tid. Det är inte gratis… (3)

Det tror jag att man måste… lära sig lyssna på vad andra 
säger… Och det har man ju märkt att vissa tränare som 
man har haft inte varit beredda att lyssna på någonting utan 
de har kört sitt, medan andra då har ’ja det har jag inte tänkt 
på. Det var inte så dumt, det ska jag prova.’ Man måste lära 
sig att ta till sig bitar för det finns ju hela tiden olika infalls-
vinklar, hur man löser situationer så att säga. (22)

Samtal

Här handlar det om att föra samtal med spelarna och att lyssna och att vara 
lyhörd för synpunkter bland spelarna. Att känna av hur spelarna reagerar på 
samtalets innehåll och om det förekommer någon tveksamhet, bristande 
förståelse eller kunskap om hur laget ska agera. Likväl som det är av vikt 
att lyssna in och fånga upp tankar och diskussioner spelarna har om hur 
spelsekvenser och spelet i stort kan utvecklas. Något citaten nedan antyder.

Vi har ju taktikgenomgångar och teorigenomgångar då och 
då… och sen så får man då synpunkter på det. Jag har det 
kanske lättare, på gott och ont, i och med att de vet att jag 
har varit med och spelat på hög nivå i många år. Men jag 
försöker ändå att… man måste vara lyhörd och ta in saker 
och ting… att det vi pratat om det vet alla nu. Då kan man 
väl säga att en bekräftelse på det har man… väl inte fått så 
mycket, men jag lyssnar på… hur de pratar… om de har 
några meningsskiljaktigheter, men de har köpt det mesta 
om jag säger så. (9)

…så när jag tar ut laget, ibland gör jag så, att om jag vill att 
vi ska spela på ett visst sätt så presenterar jag idén för 4-5 
spelare och diskuterar med dem och vill ha deras åsikter. 
Tex. om jag sätter in N.N. så stämmer jag av det med de 
äldre spelarna först. Presenterar min idé, synpunkter osv. 
Det försöker jag göra ofta. Även träningsmatcher, speciellt 
när det är taktisk träning, hur vill vi organisera anfall och 
försvar? (12.)
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…det viktiga när du kommer som ny, eller om du vill än-
dra organisationen, det är att du säljer din idé, du förklarar 
den. Förklarar att du tror att det med det materialet vi har 
är bättre att vi spelar på det sättet. Som du gör varje gång 
du kommer till ett nytt lag, att jag vill att det ska se ut så 
här. Det är det första, det andra är att de måste förstå. Kon-
trollera att de har förstått. Går ut på gräsmattan på träning. 
Dit (spelarnas positioner) får du ju leda dem då, vid för-
svarsspel, att nej där ska du vara. Och sen det tredje att de 
accepterar det. Att det tycker att detta är riktigt och där 
får du kämpa för dina åsikter. När jag kom till ”Laget KF” 
satt jag… efter varje träningspass för att övertyga N.N. Han 
förstod allt, men det var alltid ett men, men, men. Det tog 
ett halvår minst. Men han köpte det till slut. (12.)

… även om jag har kanske haft bestämda åsikter om… hur 
vi ska spela, men är det så att det är någon spelare som gör 
någonting annat och det fungerar, så är jag ganska lyhörd 
för det. (14)

Summering

Svaren på den ställda frågan – hur bekräftelse söks – ger en bred bild över hur 
tränarna går tillväga, där kategorien ser är dominerande och där de aspekter 
tränarna orienterar sig mot är fulla av nyanser. Det omedelbara svaret på frågan 
bland tränarna är också – det ser man ju. Ett svar så självklart att frågan kan 
tyckas naiv. Men vad är det tränarna ser? Vad lägger de i begreppet ser, mer än 
att det handlar om beslut, handling, kroppsspråk? Kategorierna samtala och 
lyssna kan också tyckas självklara men som citaten ovan visar orienterar sig 
dessa kategorier också mot olika aspekter vilka i sin tur rymmer flera nyanser. 
Det som dock är genomgående bland aspekterna för dessa två kategorier är 
hur tränarna betonar vikten av att arbeta med frågor. Men som citaten ovan 
också visar är variationen stor bland tränarna i hur man arbetar med frågor där 
allt från kontrollerande till öppna och utforskande frågor förekommer. 

Trots alla dessa aspekter och nyanser kategorierna rymmer är det svårt att ge 
en entydig bild av hur tränarna söker bekräftelse på om spelarna intellektu-
ellt har förstått tankarna bakom givna instruktionerna, ett förhållande flera 
tränare är medvetna om, vilket citaten nedan vittnar om.
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 Det är väl en av tränarens största fiende att man… förutsät-
ter och utelämnar viss information för att man förutsätter 
att spelarna förstår det. Och så gör dom inte det. (11)

Men detta är ju jättesvårt. Du kan ju tro alltså att, det har 
ju hänt att spelare som jag har varit fullständigt övertygad 
om att det här kan liksom inte missuppfattas, inte ens tänkt 
tanken, som sen kommer och frågar efter två månader om 
saker och ting, vad som egentligen var, tycker jag, helt giv-
na. (13)

Där tror jag ibland att de tränare som har varit aktiva, de 
tar saker och ting för givet. Medan den typ jag representerar 
som har sin bakgrund från pedagogiken och skolan är mer 
metodiska och inte tar så mycket för givet och är mer ihär-
diga med att de (spelarna) ska fatta vad man är ute efter. (18)

Ett antal tränare är också medvetna om svårigheterna i att kommunicera så att 
alla förstår och är öppet självkritiska till hur de har kommunicerat med sina 
spelare. 

Om… en spelare som inte förstår, så måste man vara 
självkritisk så att man förstår att det är jag som tränare som 
inte varit tydlig nog och fått fram budskapet riktigt. Så det 
går inte ut över spelarna utan det går ut över mig och jag 
måste igen förmedla budskapet till den här spelaren… jag 
får ju liksom inte försvåra någonting för spelarna… (4.)

…oavsett vilket lag jag varit i… kommer situationer och jag 
upptäcker att jag trodde att jag var tydlig nog men tydligen 
inte. Så jag uppmanar och uppmuntrar spelarna att vi hela 
tiden har en kommunikation här. Så att de förstår att det 
är helt okej att inte förstå vad jag menar, men om man inte 
säger något så är det klart att det är väldigt svårt att få ett 
kvitto på att vi är någorlunda samspelta. (6.)

…sen…jag tror mycket på att utvecklingen för individen 
ligger i att… han får spela och att han vet exakt vad han 
skall göra och att jag kan förädla det… så att helheten blir 
bättre… fungerar inte lagdelen, vad har brustit i min kom-
munikation, har vi inte tränar tillräckligt. Jag går till mig 
själv först. Först till mig själv, vad jag kan göra, eller analy- 
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sera varför och vad kan jag göra åt saken och sen gör det 
naturligtvis. En plan på vad jag skall göra… och med målet 
med allt jag gör är att så få gånger som jag kommer till den 
insikten desto bättre, för då har jag tänkt innan och agerat 
sen. (23.)
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Kap. 9

Reflektion och diskussion

En reflektion över studiens resultat är att det inte är speciellt uppseendeväck-
ande. Intrycket är snarare att tränarnas utsagor i flera fall uttrycker självklar-
heter som att spelförståelse är att förstå spelet och bekräftelse om en spelare har 
förstått det ser jag som tränare. Med dessa självklarheter till svar blir det svårt 
att inte betrakta svaren som språkliga skygglappar mot något tränarna inte 
tänkt igenom.

 
Detta är inte direkt förvånande då ingen tränare, med något undantag i 
studien, på allvar säger att de ägnat någon större tankemöda åt begreppet 
spelförståelse, vad det innebär och hur denna förståelse kan utvecklas hos 
spelarna. Lika lite som tränarna hävdar att de funderat över hur de får bekräf-
telse på att spelarna har förstått andemeningen bakom spelidén och taktiska 
dispositioner. 

 
Därför är det inte heller förvånande att majoriteten av tränarna i samtal med 
sina spelare tar för givet att innehållet i instruktionerna tolkats på avsett sätt 
och i de flesta fall nöjer sig med att konstatera att – det ser bra ut. 

Men, vad är det som ser bra ut? 
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Ett tänkbart svar får vi om vi granskar svaren utifrån ett semiotiskt perspektiv 
(Crane, 2004; Collin & Guldmann, 2000; Fisk, 2004; Hansson, Karlsson 
& Nordström, 2006; Jackson & Carter, 2002; Kjörup, 2004). Tränarnas svar 
kommer då i en annan dager. Spelarnas handlingar, beslut, kroppsspråk och 
ögonkontakt kommer då att betraktas som tecken, där varje enskild rörelse 
tillsammans med övriga spelares rörelser länkas samman till en teckenkedja 
som utgör det samlade rörelsemönstret och där spelidén är den kod som gör 
rörelserna tolkningsbara. Utan denna kod, denna spelidé finns det inget att 
relatera rörelserna (beslut och handling) till utan dessa framstår i bästa fall 
som sparka och spring. 

Det studien visar är att fotboll ur ett semiotiskt perspektiv är ett kognitivt 
spel, där spelarnas förmåga att snabbt kunna tolka rörelsemönster och kom-
municera via rörelser är helt centralt. Och det tränaren ser, med semiotikens 
glasögon på sig, är resultatet av hur spelarna tolkat de tecken en situation ry-
mmer genom sättet de rör sig på, gemensamt så väl som enskilt, och där facit 
är den koreografi som utmärker tränarens spelidé och sätt att se på fotboll. 

Lyfter vi så blicken och ser vad som utmärker träning på elitnivå finner vi att 
alla övningar är kopplade till lagets spelidé och taktik. Detta fokus är rent 
kognitivt oavsett om det handlar om enklare överlappsövningar, diagonallöp-
ningar eller mer avancerade skuggövningar (shadow exercise) med fullt lag 
om elva man. För spelarna handlar denna kognitiva exercis om att hela tiden 
tolka, dels tränarens instruktioner, dels med- och motspelares rörelsemönster 
under träning och match, kort sagt, tolka i betydelsen tänka fotboll.
 
Detta innebär att det är av största vikt för tränarna att skaffa sig en uppfatt- 
ning av spelarnas uppfattningar, att som tränare förstå i vilken grad spelarna 
förstår spelet och att som tränare förstå hur spelarna läser spelet med tränarens 
spelidé som mall. Att därför som tränare ha en medveten tanke, ett arbetssätt, 
en arbetsgång, en väg till att förstå hur spelarna tänker fotboll, borde vara en 
självklarhet. 

Det studien visar är att så inte är fallet då ingen tränare medvetet gjort detta 
klart för sig. Frågan infinner sig: vad vill tränarna med sitt tränarskap och 
vilket fokus har de i sin tränarsyssla? Svaret borde vara att lära spelarna att 
tänka fotboll i betydelsen skärpa spelarnas förmåga att uppfatta och identifiera 
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rörelser under match, tolka dessa rörelser, med lagets spelidé och taktik i min-
net, och handla på ett sätt som främjar laget. Kort sagt utveckla spelförståelsen 
hos spelarna för att spelarna med denna förståelse ska bli allt skickligare i att 
tolka rörelser och snabbare att kommunicera via rörelser. Men det studien 
visar är att tränarna inte har en genomtänkt arbetsgång för skaffat sig en upp- 
fattning av spelarnas uppfattning av spelet. Tränarna vet med andra ord inte 
hur spelarna tänker och förstår spelet.

Betraktar vi spelets utveckling mot ett allt snabbare direktspel, ökad rörlighet 
och positionsbyten under pågående match riktas genom detta uppmärksam-
heten allt mer mot tränarnas kompetens. Dels vilka kunskaper tränaren har i 
och om spelet, dels tränarens taktiska förmåga, men framförallt mot tränarnas 
pedagogiska och kommunikativa förmåga. En förmåga som visar sig i hur 
begreppet spelförståelse behandlas.

Det som är uppseendeväckande här, är att de tränare som tidigare varit aktiva 
spelare säger sig ha utvecklat spelförståelse, klokhet och förmåga till att läsa 
spelet först efter att de blivit tränare. De har alltså inte medvetet utvecklat 
denna förmåga under den period de varit aktiva spelare utan först efteråt.

Och jag brukar säga att hade jag haft den spelförståelsen 
som man har idag som tränare, den erfarenhet man har fått 
att läsa spelet och så, hade man haft den som spelare när 
man var 25 år, då hade man varit bra. (17.)

 …om du frågar spelare idag som kanske har slutat att spela 
och är tränare och börjat titta på fotboll med tränarögon 
istället för spelarögon så säger dom oftast; om jag hade vetat 
det jag vet om fotboll idag så hade jag varit en tio gånger 
bättre spelare. (11.)

Följdfråga blir: vad kan man göra för att tränare ska bli skickligare i att in-
struera spelarna för att därigenom utveckla den spelförståelse de själva först 
tillskansats sig efter att de blivit tränare?

 Ja där finns det väldigt mycket att göra. Väldigt mycket att 
göra. En del är ju givetvis utbildning. En stor del är det. Att 
ge tränarna en bättre utbildning i att instruera, i pedagogik, i 
fotbollsspel över huvud taget… Det handlar väldigt mycket 
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om att vara intresserad av spelet, ha en passion för spelet, 
titta mycket på fotboll. Titta på matcher, live, på TV, följa 
spelets utveckling. (11.)

 …så handlar det om att se fotboll live… Jag tror att det är 
väldigt viktigt att få se helheten… att se matcher live… där 
man får helheten, där man kan få hela planen så att säga på 
bild och se alla lagdelar. (19.)

Detta förhållande att spelförståelse utvecklats hos spelare först när tränar- 
karriären påbörjats leder till frågan: Vad är det man lär sig som tränare som 
inte spelarna kan lära sig? Det kan ju knappast vara så enkelt att man som 
tränare ser matcher direkt från sidolinjen, för om så är fallet borde detta, att se 
matcher live, vara en obligatorisk del i all träning för spelarna på samma sätt 
som fysik och teknik är det.

Uppenbart är att tränarna lär sig genom att se på spelet live men att de har 
svårt att föra denna kunskap vidare till sina spelare och omsätta den i peda-
gogiskt arbete. Men kanske är förmågan att föra sin kunskap vidare inte den 
punkt som står högst upp i platsannonsen till ledig tränartjänst utan det är 
andra egenskaper som värderas högre. Detta är i så fall inte så förvånande om 
vi betänker att fotbollen utvecklats till en kommersiell verksamhet där pro-
dukten fotboll säljs likt alla andra varor inom underhållningsbranschen och 
där tränaren kan betraktas som produktionschef. Ett förhållande som brutalt 
belyses i citatet nedan. 

 …att vara tränare idag (på elitnivå) det är att köpa och sälja 
spelare. Och sen så har man en grundidé hur man ska spela 
fotboll och där sätter man spelarna och sen ser man till att 
skapa harmoni i den här miljön. (19.)

Reflekterar vi så över den djupare bild som framträder i tränarnas beskrivningar 
av hur de går tillväga när de ska implementera sin spelidé eller taktiska mo-
ment, uppvisar denna bild en bred pedagogisk variation bland tränarna. Allt 
från, jag vet som tränare hur det ska vara, till vi diskuterar oss fram till en 
gemensam hållning. Ser vi till den första kategorien av tränare, visar den på 
ett förhållande där tränaren kan och vet hur det ska vara och där spelarna, 
likt pjäser, förväntas realisera tränarens spelidé och taktik, vilket åskådliggörs 
i uppställningen nedan.
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Tränarkaraktär Pedagogisk arbetsgång Spelarbeteende

Jag kan Vad – Hur – Varför Följer instruktionens 
bokstav

Följer man denna pedagogiska arbetsgång, där tränaren instruerar spelarna 
om vad de ska göra och hur de ska göra och där det i undantagsfall förklaras 
varför, är det inte svårt att betrakta spelarna som lydiga soldater, som tränarna 
använder när de spelar spelet fotboll. Uppgiften blir därmed för tränaren att 
förklara sin tanke för spelarna så att det inte skall föreligga några tveksamheter 
hos spelarna eller mellan spelarna om hur de ska agera under match. Bekräf-
telse på att spelarna har förstått, dvs andemeningen i tränarens instruktion, 
avgränsas därmed till det observerbara beteendet.  

Om denna tränarkaraktär – jag kan – uppfattas som ena ändan av tränarska-
pet finner vi i den andra ändan ett tränarskap som kan rubriceras med – vi 
kan – och vars pedagogiska arbetsgång visas nedan.

Tränarkaraktär Pedagogisk arbetsgång Spelarbeteende

Vi kan Vad – Hur – Varför Medaktörer

Den pedagogiska arbetsgången för tränarkaraktären – vi kan – är orienterad 
mot vad som skall åstadkommas och varför detta bör uppnås. Därefter läggs 
fokus på hur spelarna och laget på bäst sätt kan realiseras dessa vad. Detta 
sker i samtal och i olika steg tillsammans med framförallt de erfarna och ton- 
givande spelarna i laget. Praktiskt innebär detta att de tongivande spelarna 
bjuds in för att med sina kunskaper och erfarenheter diskutera, påverka och 
justera den idé tränaren vill se i handling. Dessa tongivande spelare blir därmed 
bärare av den spelidé och taktik de tillsammans med tränaren diskuterarat. 
Bekräftelse på att spelarna har förstått tränarens tanke vidgas därmed till att, 
förutom den observerbara handlingen på planen, även omfatta innehållet i 
diskussionen med dessa spelare. Dessa spelare är med detta sagt inte enbart ett 
verktyg för tränaren utan också medaktörer.

Det som framförallt skiljer dessa två tränarkaraktärer – jag kan respektive vi 
kan – är det sätt varmed de arbetar med sina spelare och tilltron de visar 
spelarnas kunskap och erfarenhet och att denna samlade kompetens har något 
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att bidra med i beslutsprocessen, något citatet nedan ger uttryck för: 

Du har kommit väldigt långt med ett lag om spelarna har 
åsikter om hur vi ska spela försvarsspel, anfallsspel. Hur vi 
ska resa, när vi ska resa osv. Och när du är ung och grön 
och oerfaren, då är du rädd för att lyssna på spelarna som 
tränare. Du blir gärna lite diktatorisk. Men med åren så, 
…du får det bästa resultatet om du låter dem vara med i 
beslutsfattandet. (12)

Det studien visar är att tränarna inte är klara över var på skala, jag kan – vi 
kan, de befinner sig och de har heller inte en klar uppfattning av hur de kan 
tillvara den erfarenhet spelarna besitter i sitt beslutsfattande.

Detta pedagogiska arbetssätt, vi kan, överensstämmer i stora drag med det 
ledarbeteende Svenska Fotbollförbundet rekommenderar i sina ledarkurser 
och som där benämns demokratiskt ledarskap, (även benämningen situations- 
anpassat ledarskap förkommer). Det är ett ledarskap som ställer höga krav på 
tränarnas kompetens varför de tränare som strävar efter att praktisera denna 
pedagogiska och kommunikativa arbetsform bör rannsaka sig själva och fun-
dera på om de äger tillräckligt med kunskap inom fotboll för att kunna föra 
denna typ av samtal med spelarna, om de äger tillräckligt med pedagogisk 
kompetens för att praktisera detta arbetssätt och om de känner sig trygga i upp- 
fattningen om den idé efter vilken de formerar laget och spelar efter? Är man 
som tränare inte säker i svaren på dessa frågor föreligger ju risken att spelarna 
uppfattar denna typ av inbjudande samtal som om tränaren har abdikerat, 
tränaren borde enligt spelarna veta detta. 

Lägger vi samman den professionalisering som skett runt elitlagen, spelets inter- 
nationalisering och föreningarnas och lagens kommersialisering (Eliasson, 
2004; Fundberg, 2009: Sund, 2002; Sund, 2008) växer en bild fram som visar 
hur tränarsysslan på elitnivå förändras. Från att utveckla individer och lag till 
att allt mer koncentreras till att köpa och sälja spelare. Fokus för verksamheten 
har därmed också kommit att förflyttas från att bygga och utveckla lag till att 
på kort tid formera ett så komplett lag som möjligt för att vinna titlar. Spelarna 
har därmed kommit att betraktas som pjäser värderade efter statistiska 
måttstockar och emellanåt karismatiskt PR-värde. Spelaromsättningen är 
också hög, 50 procent av spelarna i de allsvenska lagen bytte förening mellan 
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säsongerna 2017/2018 och 60 procent i superettan (Magasinet Fotboll, 2019). 
 
Inköpta spelare på fotbollsmarkanden ses som problemlösande rollspelare 
(konsulter) på korta kontrakt (ett till två år). Ett förhållande som komplicerar 
tränarens möjligheter att utveckla ett lag på sikt och där laget mer får prägeln 
av en projektgrupp med tydliga roller inom gruppen och där huvudtränarens 
uppgift är att formera individerna i gruppen så att de bildar en så framgångs-
rik enhet som möjligt.
 
Inom ramen för denna studie går det att resa följande frågor: hur bygger 
tränarna ett lag när halva spelartruppen försvinner och ersätts med nya spelare 
varje år? Vad är viktigast: att scouta rätt rollspelare på korta kontrakt eller ut-
veckla laget på lång sikt? Hur dessa frågor besvaras kommer osökt att påverka 
vilken kunskap och kompetens som premieras hos tränarna. Att scouta och 
köpa och sälja spelare kräver en typ av kompetens, att formera ett lag en annan 
typ av kompetens medan att utveckla individer fodrar sin specifika kompe-
tens. Oavsett hur man svarar på dessa frågor kommer kraven på pedagogisk 
kompetens och kommunikativ förmåga att öka på tränarna samtidigt som 
tidsintervallen för tränarna att lyckas är given genom fotbollssäsongens längd.  

Därför borde konsekvenser av dagens professionalisering, internationalisering 
och kommersialisering inom fotboll vara ett givet forskningsfält i synnerhet 
studier om vilka krav specialisering ställer på pedagogisk kompetens och kom-
munikativa förmåga inom avgränsade områden.

Att den traditionella organisation med en huvudtränare, en till två assisterande 
tränare, målvaktstränare, fystränare och fysioterapeut kommer att förändras 
torde vara givet då professionalisering innebär ytterligare specialisering och 
fördjupning av kunskap inom avgränsade kompetensområden. Ett sådant 
område är spelförståelse (läsa, tolka och handla) som kräver sin specifika kom-
petens inom kognitiv utveckling och pedogogik inriktad mot teoretisk, analy-
tisk fotbollsträning på samma sätt som kosthållning kräver dietistkompetens, 
rehabilitering fysioteraphtkompetens och fysisk träning sin kompetens. Det 
borde därför vara en skälvklarhet att spelförståelse, som tränarna säger sig 
värdera högt, också har sin specifike tränare med kompetens inom kognition, 
fotboll och pedagogik. 
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Alla dessa specialistkompetenser, redan etablerade som nytillkomna, riskerar 
att förbli enbart specialistkompetenser om de inte kompletteras med ett peda- 
gogiskt kunnande och en kommunikativ kompetens.

Samtidigt är det svårt att inte betrakta det som en misshushållning med intern 
kompetens när den kollektiva spelförståelsen inte tas tillvara genom att involvera 
spelare/spelarna i beslutsprocessen rörande taktiska frågor och övriga frågor 
som berör laget. Att det finns en rädsla för att involvera spelarna i beslutspro-
cessen är uppenbar men då bör man betänka vilka konsekvenser alternativet 
får för verksamheten, den enskilde spelarens utveckling och för den egna po-
sitionen som tränare och möjligheten att utöva ett demokratiskt ledarskap.

Att utveckla Thinking Players som förstår andemeningen bakom spelidén och 
taktiska dispositioner borde vara en självklaret för tränarna. Det borde också 
vara naturligt att se de spelare som utgör lagets så kallade stomme, ibland även 
kallade bärare av laget, som spelande tränare. Låta dem ingå i organisationen 
runt laget för att i denna roll som spelande tränare medverka i besluten om 
varför laget bör agera på ett visst sätt och hur detta bör realiseras. Och att dessa 
spelande tränare har till uppgift att under träning och match kunna gå före 
och visa vad och varför man som spelare bör agera på ett visst sätt. 

Tycker man som tränare att detta är ett allt för drastiskt steg, att ta tillvara 
de tongivande spelarna erfarenhet och involvera dem i beslutsprocessen, bör 
man ta en rejäl funderar på vad som är alternativet och vilka konsekvenser det 
medför för rollen som tränare. 

Ett inte alls otänkbart scenario är att tränarens roll i professionaliseringens 
namn reduceras till arbetsledare eller i bästa fall produktionschef där andra 
krafter liknande dagens sportchef styr vilka pjäser som står till arbetsleda-
rens förfogande under säsongen. Att därför vara proaktiv som tränare idag 
ser jag som en nödvändighet för att inte riskera att bli offer för den profes-
sionalisering som pågår parallellt med kommersialiseringen av fotbollen. Där 
kommersialiseringen redan fått till följd att fotbollen betraktas som vilken 
annan verksamhet som helts inom underhållningsbranschen och personer 
rekryteras till elitföreningarna med denna kompetens för att stärka produkten 
fotboll och laget som varumärke. Att som tränare stå emot denna utveckling 
och argumentera för att föreningen måste ha tålamod och att föreningen har 
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spelare varav vissa är fantastiskt duktiga, kräver sin styrka. I synnerhet när 
andra krafter förklarar att den tiden inte finns utan att föreningen måste agera 
nu och köpa in en rollspelare (konsult) på ett korttidskontrakt för att försvara 
lagets position i tabellen eller med ambitionen att ta ytterligare ett kliv upp i 
tabellen.

Vad kan man då göra för att agera proaktivt som tränare? 

Rekomendationen är att begrunda sin situation och välja väg. Vill man som 
tränare inrikta sig mot att utveckla individer så bör man specialisera sig inom 
detta område. Vill man som tränare fokusera på laget, hur de kan formeras 
och utvecklas bör man skaffa sig en sådan kompetens. Vill man arbeta med 
ungdomstalanger så bör man göra det och inte bränna sig på de krav som ställs 
på elittränare. Och vill man som tränare specialisera sig på spelförståelse så får 
man söka kunskap och förkovra sig inom detta kognitiva fält.

Men oavsett vilken riktning man väljer som tränare så kommer kravet på peda- 
gogisk kompetens och kommunikativa förmåga att vara helt central. Utan 
denna kompetens och förmåga förblir specialistkunskapen enbart en indivi-
duell kunskap.

 
Summering 

Studien visar att: 

• fotboll är en kognitiv sport 

• begreppet spelförståelse förklaras som spelarens förmåga 
att läsa, tolka och handla i spelet/situationen 

• bekräftelse på hur instruktionens andemening tolkats 
får tränarna i de beslut och handlingar spelarna tar, det 
tränarna ser 

• majoriteten av tränarna har inte någon genomtänkt arbets- 
gång för att försäkra sig om att spelarna verkligen har 
förstått lärsituationens indirekta objekt, dess andemening

• tränarna utgår från att spelarna förstår instruktionens 
andemening 
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• det bland tränarna råder en stor pedagogisk variation i 
sättet att arbeta med sitt lag och sina spelare.

• tränarna inte har en genomtänkt arbetsgång för skaffat 
sig en uppfattning av spelarnas uppfattning av spelet. 
Tränarna vet med andra ord inte hur spelarna tänker och 
förstår spelet.
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English Summary

‘Game sense’ and communicative ability: A phenomenological study of how 
professional football coaches seek confirmation on whether their players have 
understood the essence of their instructions

The present study is concerned with professional football, football coaches, 
and how football coaches confirm whether players have understood the es-
sence, or general spirit, of their instructions.

Introduction

One of the more difficult features of oral communication is obtaining con-
firmation on how the underlying meaning or essence of an instruction has 
been interpreted by the recipient of the instruction. This is true for both short 
utterances, such as in the football terms ‘deadline’, ‘red carpet’, and ‘zone de-
fence’, and for longer utterances, such as ‘leave your position so that you can 
be the first one in later’ and ‘move diagonally so as to create a vacant space for 
the others behind you’.

If an instruction is directed towards a number of players at the same time, it 
then becomes even more difficult to confirm how the actual content of the 
instruction is interpreted by the recipients. In cases where the recipients of 
an instruction are expected to cooperate with each other (by reacting to the 
instruction’s essence and thereby achieving the aim of the instruction), for 
example in professional football teams, then confirmation that the underlying 
meaning of the instruction has been understood is even more important.

This dissertation is focused on a specific aspect of this communicative inter- 
action: namely, confirmation.

The communicative situation’s complexity is influenced by the context in 
which confirmation is looked for. For example, it is simpler for the coach to 
ask for confirmation whether the players have understood their roles/posi-
tions in limited game sequences, such as free-kicks and corners, compared to 
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whether the players understand their more overarching roles and positions in 
the team. This includes how they should cooperate with each other and trans-
fer the patterns of movement and positions which the coach has trained them 
in during the match; that is to say, the coach’s game tactics.

Those players who possess the ability to cooperate with their fellow team play-
ers and are able to follow the coach’s intentions and solve unforeseen circum-
stances during the match, whilst still following the spirit of the coach’s game 
tactics, are said to possess (in the domain of football) ‘game sense’. However, 
there is no consensus as to the content of this concept, and consequently there 
is no agreement as to how this ability can be developed in football players. 
Because of this, i.e., the lack of agreement amongst coaches and the fact that 
each coach has his own ideas about how ‘game sense’ can be developed, the 
question of confirmation in the contexts referred to above remains limited.

Aim

The aim of the present study is to develop knowledge about and knowledge 
how professional football coaches come to know that the essence of their in-
structions has been understood by their players, with particular focus on the 
theoretical aspects of the game.

The research aim described above is in response to recent rapid developments 
in the game, as it changes from a strictly controlled system–oriented game to 
a game where the individual player is expected to perform multiple roles and 
change position during a match. This is a development which places increas-
ing demands on the players’ ‘game sense’ and general understanding of the 
game. This issue is of some importance when we consider the fact that 98% of 
the game of football is a game that is not played with the ball at the player’s 
feet. Rather, it is a game where the player’s cognitive ability (i) to read the 
other players’ movements and (ii) to continually shift position in response to 
these movements is a key factor. This development also places greater demands 
on the coach’s knowledge of the game, pedagogic competence, and ability to 
communicate not only the learning situation’s direct object but also the indi-
rect object of the learning situation. This involves the player understanding 
how to act in a way that benefits the team, even when the unpredictable events 
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that take place during a football match do not coincide with the patterns of 
movement which the coach may have prepared his players for.

Research questions

The following two research questions emerge from the conditions described 
in the previous section. The first question addresses the theoretical knowledge 
domain instantiated by a player’s ‘game sense’, from which the second ques-
tion follows:

1. How do coaches define the concept of ‘game sense’?

2. How do coaches look for confirmation that the players 
have understood the essence of their instructions?

Respondents

Twenty-three professional football coaches were interviewed for the purpose 
of this study. These respondents satisfied the criteria that they were all active 
professional football coaches and had been working as such for the last five 
years. The reason why these criteria were applied in selecting the respondents 
is because the coaching that takes place at this professional level is strongly fo-
cused on the practice of tactical details and game patterns which are connected 
to the coach’s game tactics. That is to say, within the learning area where the 
question of confirmation is raised.

The coaches possessed the following levels of experience:

• All of the twenty-three coaches were active coaches at the 
Swedish national league level or higher.

• Six coaches possessed experience of coaching the national 
team.

• Twelve coaches possessed international coaching expe-
rience.

• Ten coaches had experience of playing at the Swedish 
national league level.
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• Eight of the ten players above had experience of playing 
for the Swedish national team (A-team).

• Five of these coaches possessed experience of playing 
professionally in countries outside Sweden.

Two of the coaches who took part in the study had not completed the Swedish 
Football League’s highest training stage – Stage 4. It should be noted, however, 
that the Swedish training program (which was recently adapted to European 
rules and regulations) had just been introduced when the fieldwork for the 
present study was being conducted. Furthermore, the current requirements 
regarding training for coaches who wish to coach in the Swedish national 
league were not in place at the time when the fieldwork was conducted.

Football – What of its future development?

The game of football and its historical development can be described in terms 
of ‘epochs’ where different ways of positioning the team on the field were 
predominant. This included scenarios where all of the players ran after the 
ball, en masse, to the situation today where we see individual players take on 
the role of both forward striker and defender; a situation where the coach’s 
game plan, the organisation of the team, and tactics are central (Morris, 1981). 
From the very beginning, the desire to win overshadowed the fear of losing. 
As time progressed, the players were dispersed across the playing field and 
more players were placed in defensive positions than in attacking positions. 
Morris (1981) describs the development of this strategy as being divided across 
five distinct epochs, as indicated in the headings below. Generally one can 
see these changes as a defensive development, since the defender’s positions 
were given more priority. Sund (1997) also describes how ‘system football’ was 
developed by Swedish football teams. This development followed the patterns 
described in the tables provided by Morris (1981: 70) below:
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Epoch Goalie / Backs /  
Midfield / Offensive

Comments

Single back epoch

1850’s G-1-0-9 Driblle and chase the ball

1860’s G-1-1-8 Addition of midfielders

1870’s G-1-2-7 Support dribblers

Double back epoch

1870’s G-2-2-6 Queen Parks cooperation

1880’s G-2-3-5 Pyramid formation

Triple back epoch

1920’s G-3-2-5 Chapman’s World Cup 
system

1930’s G-3-4-3 Defensive World Cup  
system

1940’s G-3-3-4 Double spear system

Four back epoch

1950’s G-4-2-4 Double stoppers

1960’s G-4-3-3 Strong defenders

1960’s G-4-4-2 Two man chain

1960’s G-4-5-1 Single striker

Five backs epoch

1960’s G-5-3-2 Libero

1970’s G-5-4-1 Extreme defensive game

(Morris, 1981: 70

One can add to the epochs described above today’s two dominant schools 
of thought where the team, in a overarching sense, can be said to be focused 
on (i) controlling the ball, or (ii) controlling the match with minimum ball 
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possession. A striking example of these different approaches to the game can 
be seen in the match statistics for the 2017 UEFA Cup final, between Ajax and 
Manchester United:

Ajax Manchester United

Goals 0 2

Possessions 67% 33%

Total attempts 17 6

On target 3 4

Corners 5 2

Passes completed 565 192

Passing accuracy 88% 70%

Distance covered 107,4 km 104,9 km

(UEFA European League 2016/17, Technical Report, page 21).

If we examine the positioning of the players according to Morris’s scheme, we 
note that today’s teams follow similar patterns with respect to the organisation 
of the team on the pitch, but with the significant difference being that the 
team will change its organisation on the pitch during a match in response to 
a fast conversion in the game.

Five/three backs epoch

1990’s G-5-3-2     G-3-5-2 Shifting organisation

2000’s G-5-4-1     G-4-3-3 Conversion game

We note that developments in team organisation and game tactics have taken 
place over the years, whilst more and more focus has also been placed on 
developing the individual team player. Previously, training focused on areas 
including the player’s fitness, physical strength, and skills; areas which are 
now obvious aspects of a player’s training which is often given by specialist 
coaches for each area. In addition to these areas, we find training in mastering 
higher ball speeds, changes in playing position, and getting the player to be 
in constant motion. Previously, the ball was transported by the player to the 
next (stationary) player, whilst today the ball is played across open ground 
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where one’s team mates are expected to intercept ball passes, or by means of 
‘one-touch-play’ quickly pass the ball between each other so as to open up 
the ground for a team mate to collect the ball and move on in the game or 
escape from situations where the player is under pressure from the opposing 
team. This way of playing football, with a fast pace on the ball and continual 
movement, demands that players can interpret game sequences and patterns 
in the other players’ movement on the pitch quickly, so that they can be in the 
right position in relation to the other players’ positions, movement, and the 
direction in which the ball is travelling at the time. This is a development in 
the game which places high demands on the players in terms of their technical 
skills, physical strength, and fitness, but primarily on their cognitive abilities to 
be able to read the game, interpret it, and act on this information in a manner 
which benefits the team. This development also places great demands on the 
coach’s football competence, pedagogic skills, and ability to communicate.

Background

The descriptions provided above with respect to the development of football 
over the years and the direction in which the game is moving is a constant 
topic of discussion within the football industry. Three distinct areas within 
this discussion form the basis of the present study. The first is concerned with 
the concept of ‘game sense’. The second is the shift in focus from instrumental 
training to cognitive training for the development of ‘game sense’, resulting 
in Thinking Players. The third area is concerned with examining the coach’s 
confirmation of how the players have interpreted instructions the coach’s in-
structions.

Game sense

The concept of ‘game sense’ is a well-known concept in team sports. However, 
a unified definition of what this concept contains cannot be found. Other 
frequently occurring concepts in team sports (which also lack a unified defi-
nition) include ‘game intelligence’, ‘understanding of the game’, ‘ball sense’, 
‘split vision’, and ‘feel for the ball’. Consequently, it is no easy matter to know 
whether the same content is intended when the concepts that are used overlap 
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each other, but remain diffuse. I his book, Bollspel - samspel. Om basketbollen, 
fotbollen, handbollen och volleybollen ur några pedagogisk-psykologiska synsvin-
klar, Bjurwill (1979) reports on a number of discussions that he held with four 
professional coaches of different team sports (football, handball, volleyball, 
and basketball). He shares with the reader their perspective on cooperative 
teamwork and whether similar content is assigned to the concepts of ‘under-
standing of the game’ and ‘split vision’. No common understanding of the 
concepts between the coaches could be found, but there were aspects of their 
arguments and reasoning which overlapped with each other. One point was 
quite clear, according to Bjurwill, namely that football is not only played with 
the feet, but just as much with the player’s head and eyes (Bjurwill, 1979: 7).

As part of the game’s historical development, ‘game sense’ has come to take on 
a more and more central role when a coach describes and evaluates a player’s 
qualities. In a series of studies (1979, 1984, 1987, 1989, 1991a, 1991b, 1991c, 
1994), Bjurwell attempted to discover an unequivocal definition of ‘game 
sense’, so that coaches could make progress in developing ‘game sense’ in their 
players. This is something that coaches want, but it has shown itself no easy 
task to fulfil.

Frisk and Ström (1997) report that there is a dearth of literature on the topic 
of ‘game sense’, which is the reason why they attempted to delimit the concept 
by focusing on areas which can be linked together with ‘game sense’, includ-
ing areas of perception, motor skills, relationships, and self-confidence. These 
researchers, however, do come to claim that ‘game sense’ is a cognitive process 
and is related to understanding the game. Two further concepts, ‘perceptual 
ability’ and ‘motor skills’, are, according to these researchers, central to under-
standing and developing ‘game sense’. Put simply, ‘motor skills’ entail a con-
trol over one’s body and the ball which allows one’s attention to be directed to 
the game on hand. ‘Perceptual ability’ relates to the ability to perceive, inter-
pret, and evaluate a change in movement in a split second, and immediately 
make a decision and act upon it.

Alm and Fallby (2014), in their study of a coaching collective, recommend 
that, instead of searching for a definition of the concept of ‘game sense’, we 
use the game itself as a point of departure and, from there, develop the players’ 
understanding of the game; in short, teach the players to ‘see the game’.
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Thinking players

‘Seeing the game’ and, during training, directing the players’ attention to the 
possibilities within the game so that they can thereby develop their under- 
standing of the game have emerged as a counter-balance to the overly skills-ori-
entated and instrumental training which is usually provided. This was parti- 
cularly the case in the youth league in England at the beginning of the 1980’s, 
and remains to be so in many other places. This method came to be called 
Teaching Game for Understanding (TGfU) and was promoted by Bunker and 
Thorpe (1984). The training method has been adapted according to different 
conditions.

In Australia, the method is called Game Sense and has been adapted to pro-
fessional conditions. Irrespective of the conditions to which the method has 
been adapted, the central features of the method remain the same. These are 
the coach’s knowledge of the game, their ability to work with open questions, 
and their ability to create dilemmas in the game where the players are forced 
to make instant decisions. This has the aim of developing the players, so that 
they become Thinking Players. These are players who understand how to read 
the game and how to act in a way that will benefit the team, even when the 
prevailing conditions are not in agreement with what the coach may have 
prepared the players for.

Horst Wein (2004: 8) describes such conditions in the following terms: “Play-
ing soccer means looking out constantly for communication under pre-estab-
lished norms”. Wien also emphasises the importance of communication as he 
claims that a team’s level of cooperation during a match is a social interaction 
and involves tacit, non-verbal communication between team mates. For this 
to take place, players need to interpret situations in the game in the same way, 
which includes the ability to also interpret their opponent’s tacit, non-verbal 
communication. Such interpretation also entails the ability to read which 
movements a moment in the game might result in; quite simply, to predict 
the movements that one’s team and opponents will make.

The shift in training focus, away from skills and instrumental training, to a 
problem-oriented and developmental- orientated training scheme has high-
lighted the importance of the coach’s pedagogic competence and knowledge 
of the game all the more.
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Professional coaches

In a research project that consisted of five parts, between the years 1991 to 
2007, Isberg studied coaches and their position in team sports. These studies 
show that an ability to communicate is crucial for a coach’s success. Isberg also 
demonstrated that there are a number of differences between how interna-
tional coaches prepare and communicate with their players, when compared 
with Swedish coaches. The international coaches endeavour to confirm that 
their players have understood the team’s game plan and tactics to a greater 
degree than what Swedish coaches do. Isberg’s study revealed that the Swed-
ish coaches do not follow up on how their instructions are interpreted and 
understood by their players. Instead, these coaches take it for granted that 
the players have understood them. The reason why this takes place, accord-
ing to Isberg, is because most of the coaches had been professional players 
themselves and thus act in good faith that the content of their instructions is 
apparent to the players.

Isberg also points out the fact that coaches, to a great degree, can be charact- 
erised by the coaches they worked under when they were active players. The 
role of the coach, and the coaching process that the coach is a practitioner of, 
is equivalent to a communicative process.

Communication

‘Communication’, as a concept, is multi-faceted, diffuse, and can be used 
to describe everything from the transportation of people and goods, from 
communication over the radio and how we use body language when we ex-
press something. Consequently, I have limited this section to a discussion 
of inter-personal communication as a transfer of a message (when someone 
speaks to someone else) and the production of meaning (when we talk with 
each other).57

Despite the delimitation made above, the concept of ‘communication’ re-
mains broad; something which is made clear if we pose the question: What 

57  ‘Communication’ is summarised by Jansson (2009: 38) as “an inter-personal process wherein a certain 
symbolic content is transferred and/or shared with others”.
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does not communicate? It is possible to claim that everything ‘communicates’ 
something to us at the moment our attention is directed towards it. As soon 
as we perceive something, we either interpret it consciously and/or uncon-
sciously, and thus the thing communicates something to us by dint of its mere 
existence. For the same reason, intra-personal communication must also be 
included by means of our intentionality, our consciousness, which is always 
directed towards something even when we are alone and immersed in thought. 
In short, we communicate with ourselves.58 Simultaneously, communication 
entails that everything that we see, hear, smell, touch, or taste is somehow 
coordinated against our experience. When this experience is personal, then 
the interpretation that emerges is an individual construction59 of that which 
is communicated, and thereby may be coloured by one’s emotions which are 
present in our personal history.60 We can thus never neglect our history (or 
completely leave it suspended in parenthesis) since it is always present.

When we express ourselves verbally, we contribute to our history. By means of 
its embodiment in our physical body, it modulates our speech and reinforces 
its tone via our posture. ‘Language’, in a broad sense, is central to being a 
human being, not only as an instrument, but also as the medium in which we 
live as it puts at our disposal the lifeworld (in totality) in which we live. Since 
wherever communication takes place, not only is language used, it is created 
(Gadamer, 1988); sometimes in the form of isolated language codes which are 
only available to the initiated,61 sometimes in the form of meaningful descrip-
tions and evaluations of the world from a certain perspective.

58  Intra-personal communication is defined as (i) communication that takes place within the self and as (ii) 
the self ’s communication with the person who identifies with that self.

59  When I use the word construction, I refer to the continual stream of ‘images’ which emerge in the mind 
in accordance with the information imparted to the mind by the senses. These mental ‘images’ are 
compared to our history and then synchronise with and direct that which Damasio (1999) calls the 
‘film in our head’. This is a film in which the past, the now, and the expected future are woven together 
and come to influence our thoughts. When an edit takes place of one of the images in the stream of ‘24 
images per second’, this is indicative that a change has taken place and thus demands an adjustment to 
our perception, even if this may be slight in nature.

60 The history of our emotions and their influence on how were perceive phenomenon in our environ-
ment is illustrated by Damasio, who claims that when were see something, we do not merely see but 
we also feel that we are observing something with our eyes. We feel this in our body and this somatic 
state influences us and the choices that we make in life (Damasio, 1999: 185-191, 250-263; 2003: 85-94, 
175-178, 194-204).

61 The national handball team is an example of this. During the time of coach Bengt Johansson, they de-
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As we continue to examine language in communication, every speech act en-
tails an intra-personal negotiation of the gap between what is said and what 
is not said in any utterance (Dimbleby & Burton, 1997). In this act of ne-
gotiation, we fill in the gaps, adding and removing information from our 
own experiences, in an effort to come to some understanding of the world.62 
An uttered word in the form of a sign can never express everything about 
something, since meaning does not lie with the word, but in us (Dimbley & 
Burton, 1999).

The oral instructions uttered by the coach thus become a map of a territo-
ry which does not yet exist, and furthermore, will be in a state of constant 
change. At the same time, these instructions carry with them an explicit or 
mutually understood promise that if the map is followed, then success will 
achieved (Hayakawa, 1952). From this perspective, language can never instan-
tiate anything more than an overview of a terrain in the making; a terrain 
where the future will fill out the details, often in unexpected ways and some-
times in ways which bear no resemblance to the map that the coach initially 
sketched out. The map is thus something that should be considered as being 
just one perspective of the world, out of many possible others.

Perspective

The theoretical foundation on which the present study is based upon is called 
phenomenography. The principle point of departure in phenomenography is 
the way that human beings perceive their existence and their actions (as they 
go about in their professional day-to-day business). The concept of ‘percep-
tion’ is explained in the following terms:

Perceptions often stand for that which is implicitly under-
stood, that which does not need to be said, because it has 
never become the object of reflection. They instantiate the 
frame of reference within which we gather our knowledge, 

veloped a language in the national team and a system of coded communication which contributed, in 
no small measure, to the team’s success (Annerstedt, 2006: 104).

62 The social field of tension which communication creates reveals that our understanding of communi-
cation must always be founded in a search that is directed away from what is directly uttered and seen. 
This is the interface at which communication takes place (Jansson, 2009: 39-43). 
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or the basis on which we construct our logic. (Marton & 
Svensson, 1978: 7).

One fundamental assumption that phenomenography rests upon is the notion 
that human beings experience the world in different ways. These differences, 
which are called variation (cf. Runesson, 1999), is what the phenomenolo-
graphical approach strives to observe. This assumption gives rise to a number 
of questions, of which the most central are: What is it that we experience in the 
world? And How do we experience the world? The question Why we experience 
the world in different ways? is not as important to phenomenography. What 
is important is the content of the experience. Furthermore, there exists no 
ambition within phenomenography to establish whether something is true 
or false, or to identify the essence of some phenomenon. It is focused on the 
way in which people experience the world, what is experienced, and how it is 
experienced, including any variations in how the world is experienced.

Phenomenography was initially a descriptive research spe-
cialization, aiming at finding powerful categories for char-
acterizing qualitative differences in how the world around 
us is seen. (Marton, 2015: 118).

The concept of ‘perception’ in phenomenography is thus closely connected 
with the concept of ‘knowledge’, in as much as it is our experience of the 
world, our sense of taking things for granted, which determines how we 
confront the world and how objects in the world present themselves to us. 
From this perspective, the development of knowledge is viewed as a quali-
tative change in the way in which we understand the world (Damasio, 1999: 
131). Within phenomenography, such change is spoken of in terms of surface 
knowledge v. deep knowledge (Marton & Booth, 2000). These terms refer to 
the notion that knowledge moves between a basic knowledge level to a more 
complex level, where the richer, more complex level increases our capability to 
interpret and understand the world that we are confronted with, irrespective 
of whether we are faced with mathematical problems or the ways in which a 
football player’s ability can be shaped into a functioning team.

In an effort to enrich and broaden the present study’s phenomenographical 
approach, I include arguments taken from semiotics and cognitive science. In 
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the latter discipline, I have limited myself to employing concepts related to 
pattern recognition and somatic markers. This is done with the aim of increas-
ing our understanding of language as a bearer of signs and the physical mem-
ory (‘muscle memory’) as they are involved in interpreting what the respon-
dents said during the interviews. Both of these disciplines, (i) semiotics in 
the form of the sign’s (language) central role in communication (Fisk, 2006), 
and (ii) our physical memory in the form of somatic markers that inform our 
understanding of the world (Demasio, 1999: 2003) add to and support the 
theoretical foundations incorporated by the present phenomenolographical 
approach.

To the above, I have also included studies on pattern recognition. This area of 
study is explained by Gärdenfors (2006; 2010) that understanding the mean-
ing of something, both objects and events, presupposes that we perceive a 
pattern in that which is observed. That is to say, patterns give rise to mean-
ing, and meaning provides an explanation of the pattern. A game pattern in 
football is an example of this. The perception of something also presupposes 
that we can relate that which is perceived to its context, and to other contexts, 
since meaning and pattern (structure) emerge simultaneously. Phenomeno- 
graphy describes this relationship where structure and meaning presuppose 
the other as two dialectic inter-woven aspects which emerge simultaneously 
whenever we perceive something (Marton & Booth, 2000).

Qualitative analysis

Phenomenography is an empirical approach, where people’s subjective reports 
and utterances, which are recorded and transcribed, form the basis of analysis.

It is worth noting that the material that is subject to analysis in the present 
study is instantiated by the transcribed interviews, and not the sound record-
ings. The close examination of the interview materials, called ‘quantitative 
analysis’ (Dahlgren & Johansson, 2015), is aimed at the identification of quali- 
tatively distinct categories of understanding and at establishing a description of 
how these understandings are formed. The descriptive categories that are iden-
tified, in turn, instantiate the spectrum of understandings which the analy- 
sis has gathered together, as distinct ways of understanding something; i.e., 
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the results of the analysis.

Since they are all individual, in some sense, the answers (the understandings) 
will always be bearers of certain judgements, either consciously or uncon-
sciously. It is very important to take this feature into account when one con-
siders the utterances made by the respondents. One issue is thus raised, which 
is associated with phenomenography’s choice of empirical material, which is 
limited to transcribed speech. This point poses the risk that a great deal of the 
information that the spoken word expresses in the form of silence, tempo, 
rhythm, intonation, irony, sarcasm, intensity, etc. is lost in the transcription 
and, in a worst-case situation, may lead to an incorrect interpretation. Kvale 
(1997) highlights this potential issue with interview transcriptions by argu-
ing that they provide an incomplete accounting of the richness of meanings 
that are expressed in live interview situations. In the context of the phenom-
enographic approach, any resulting interpretations are limited to a ‘surface 
understanding’ of the respondent’s answers, to the exclusion of a ‘deep under-
standing’.

Linguistically (i.e., by means of the use of language), an understanding can be 
expressed in several different ways, and perhaps herein lies the biggest chall- 
enge for the person who wishes to understand another person’s way of under-
standing the world (Dahlgren & Johansson, 2015). Marton (2015: 82) asks the 
question: “How can I possibly see what another person is seeing when looking 
at the same thing that I am?” Kroksmark (1987) anticipated this question by 
explaining that access to another person’s understanding of things is made via 
that which a person expresses. This primarily includes the person’s utterances, 
but also includes the person’s practical-aesthetic expression and the person’s 
actions. But note that the spoken word is the primary source of material that 
is subject to quantitative analysis. However, when the spoken word is record-
ed on a tape and then transcribed, even as closely as possible so as to include 
pauses, hesitations, and other paralinguistic features, one may ask What is it 
that the researcher actually analyses?

If the answer to the previous question is the text, then we must ask ourselves 
whether this is enough to be able to reproduce the respondent’s understand-
ing. Does such an analysis need to be supplemented with a sound recording 
which must be listened to in the same way a text is closely read, so as to repro-
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duce the respondent’s understanding as fairly as possible?

I claim that the sound recordings constitute a more important material of 
analysis that the transcription. The transcription should, instead, be viewed 
as supporting material for when the researcher listens to the recording. In the 
recording, one can hear the tone of the respondent’s voice which gives the 
expression of a word its correct value, and which we can use to understand the 
background which lies embedded in each word and utterance. This analysis of 
the sound files is what I call the phenomenography of listening.

The phenomenography of listening (method)
In brief, the phenomenography of listening takes place by means of concen-
trated listening, where a transcription of the sound recording is first used at a 
later stage of the analysis.

The analysis proceeds according to the following stages:

• the interview is recorded

• the recording is listened to immediately after the inter-
view (within the hour)

• the interview is listened to again, once or twice more, 
whilst the researcher writes down some notes

• the recording is transcribed, word-for-word, including 
certain paralinguistic features

• the transcription is then read through along with the 
sound recording, and the researcher can add notes to the 
transcription

• the transcription and the researchers notes are then part 
of the proceeding analysis

• the recordings are listened to again, with the transcrip-
tion as a support, whilst the interviewer’s voice is put 
in parenthesis and recedes into the background so that 
the researcher can concentrate fully on the respondent’s 
answers and manner of expression.

Whilst recording of the interviews, I made a continual evaluation of how I, 
as a researcher, understood that which was being said. This was done with the 
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purpose of providing the respondents with the opportunity to correct, add to, 
or in some other way clarify how their utterances might be interpreted. This 
continual evaluation during the interview did not result in a summary of the 
interview which could have been subject to possible revision or correction 
after the interview.

After each interview was over, the recordings were listened to as soon as possi-
ble, at least within the hour, so that my memory of the respondent’s discussion 
would be as fresh as possible. During these initial sessions of concentrated 
listening, I purposefully did not make any notes, since my intention was to 
concentrate on how each respondent dealt with my questions, how they rea-
soned in response to the questions, what intonation they used, and how the 
pace of their speech changed in the conversation. Furthermore, I considered 
pauses and the words on which the respondents rested. All of these features 
which mark and give different emphasis to different parts of the respondents’ 
utterances were included in my analysis.

The recordings were listened to several times after the initial listening. During 
these listenings, I made notes at points which I thought were worthy of closer 
study. Primarily, my aim was to capture how the respondent reasoned with 
respect to the questions that were posed and how the respondent used intona-
tion and expressed himself, so that I could (where possible) find words which 
summarised that particular part of the respondent’s utterance.

The recordings were then transcribed by a company specialising in transcrip-
tion. The transcriptions were word-for-word transcriptions, which included 
a number of paralinguistic features such as hesitations, groans, repetition of 
words, sentence fragments, profanities, and colloquial placeholders, and so. 
The reason why such details were included in the transcriptions was because 
I wanted the transcriptions to provide a complete picture as possible of the 
respondents’ utterances.

The completed transcriptions were then checked by closely comparing them 
again to the sound recordings. I then also underlined certain utterances and 
added other marks to the transcriptions in places where certain passages or key 
words appeared which I determined were responses to the questions that were 
asked during the interview. The purpose of adding these marks was to capture 
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a summarised image of the respondent’s understanding.

The marks that were made in the transcriptions were then compared with the 
notes that were made when the recordings were listened to without the aid of 
the transcriptions. Additional remarks and marks were made in the transcrip-
tions at this time.

All of the transcripts for each coach were then compared, question for ques-
tion, so as to see how the content of each answer (concerning their reasoning 
or the way they might act as a coach) was either different from the other 
coaches or could be considered as part of a common category of responses. 
Further analyses were conducted to ascertain whether the coaches highlighted 
any specific aspect of the category or categories.

The procedure described above regarding the phenomenography of listening is 
comparable with the classic work procedure followed by phenomenography, 
where the empirical material that is subject to analysis is constituted by tran-
scription(s) and the memory the interviewer has of the interview(s) he or she 
conducted.

Result – ‘game sense’

The responses to the questions about ‘game sense’ reveal that the coaches value 
this ability highly. The reason behind this is because, amongst other things, 
the increase in the pace of the (current) game places great demands on the 
player’s cognitive ability to continually make instant decisions concerning be-
ing in the right position in relation to his opponents and the ball.

In more concrete terms, the coaches described ‘game sense’ as the player’s 
ability to read, interpret, and act in the game, in a way which benefits the team.

• Read, in the sense that the player can see patterns in 
the movements and events which constitute a football 
match. To be able to see a pattern, the player must, how-
ever, know what constitutes a pattern. This demands 
that the player must be able to predict, to a certain de-
gree, what will happen in the game.
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• Interpret, entails that the player can invoke his own ex-
perience and knowledge about the team’s game plan and 
possible tactics, and apply them to the movement and 
events that he sees in the game so as to create a perceived 
pattern and meaning.

• Act, in the sense that the player uses the interpretation 
and the conclusions he has drawn as the basis for action; 
action which is expressed by making the right decision.

The content of the concept ‘game sense’ as outlined above (read – interpret – 
act) is somewhat general in character and is applicable to chess players as well 
as football players. The difference between the two is speed. Whilst a chess 
player has a lot of time to read his or her opponent, interpret positions on the 
chess board, and then make a decision and act accordingly by moving a chess 
piece, the football player, on the other hand, has only a few seconds to do the 
same, and sometimes even less than that.

The speed at which one is able to read – interpret – act during a match be-
comes all the more important as the match pace increases. The importance 
of this ability to develop the cognitive ability of the players is highlighted in 
Critchell, Bosma, and Granger’s (2009: 32) study:

At the upper level of soccer, everyone is gifted physically 
– players have similar speed, strength and power – whilst 
technically there is little difference between professionals 
who play in the same position. Therefore, why do players 
who possess similar physical and technical abilities vary so 
much in their performance? Our research suggests that it is 
the speed of mental processing that makes the difference, 
so future development must focus on training vision and 
mind speed.

Result – confirmation

The direct answer to the question: How do coaches confirm that their players have 
understood the essence of their instructions? is short and concise; You will see it. 
The answer is so obvious, one might say that it is somewhat naïve. But during 
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follow-up questioning however, the coaches found it difficult to verbally 
explain what it is that they see in the player’s actions, and provide answers no 
more than they look good and the player does what I want him to do. Ultimately, 
it is about whether the player seems to follow the instructions given to him. 
Whether the thoughts behind the instructions are correctly understood is sub-
ordinate to the importance of whether the instruction is followed or not.

The majority of coaches do not follow any explicit way of working with how 
they can check whether a player has intellectually understood the reasoning 
or thought process behind an instruction, i.e., its essence. Instead, coaches 
can only be satisfied (or not) with what they see during training and during 
the match. In cases where the situation does not look good or where a player 
continues to act in a way that does not seem to correspond to the coach’s 
instruction after four or five warnings, the player is sold on to another club.

In the answers provided by the coaches, somewhat deeper considerations 
emerge in their stories of how they proceed when they wish to implement 
their game plan or set out tactical goals and set moves, before a match. These 
stories reveal a large variation in the pedagogic approaches that they employ 
in their work. These approaches range between:

• As coach, I know how things should be. I know what I 
am talking about.

• I ask the players directly. Have you understood?

• I ask the player What do you think in that situation?, so I 
can understand him and be able to help him.

• I first sit down with a number of influential players and I 
present my idea to them. We discuss the idea with these 
players so as to benefit from their experience and then 
we implement and develop the idea.

These answers thus reveal a wide variation in pedagogic approach amongst 
the coaches in the way in which they work with their teams and their players. 
These are ways of working, however, which also indicate how the coach looks 
for confirmation, even if this is not explicitly expressed.
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Reflection and discussion

An initial reflection over the result of the study may prompt one to think that 
it is not a particularly sensational result. The first impression that one gets is 
that the coaches’ utterances, in many cases, express the obvious, in that ‘game 
sense’ is understanding the game and that ‘confirmation’ is whether a player has 
understood that which said by the coach. Given these self-evident observations 
as answers, it is difficult to not regard these answers as indicative that the 
coaches had not thought about these issues.

It is not surprising either that none of the coaches, with the odd exception, 
had made any serious effort in taking the concept of ‘game sense’ into careful 
consideration, neither with respect to its content nor how an understanding 
of this concept could be developed in their players. Similarly, the coaches also 
reported that they had not taken into serious consideration how they receive 
confirmation that their players had understood their instructions, re. their 
game plan and tactics.

Consequently, is it not surprising that the majority of the coaches, when they 
speak with their players, take it for granted that the content of their instruc-
tions is interpreted in the manner they intend it to be and that in most cases 
merely state that Things are looking good.

The question we must now ask is: What is it that looks good?

A possible response to this rather short statement Things are looking good. 
emerges if we analyse it from a semiotic perspective. The coaches’ response is 
then seen in a different light. The player’s actions, decisions, body language, 
and eye contact are seen as signs, where each movement, along with the other 
players’ movement, is linked together into a chain of signifiers which instan-
tiate the collective pattern of movement. In this context, the game plan is 
the code which allows one to interpret the movements that are made in the 
match. Without this code, the game plan, there is nothing to relate the move-
ments to (read – interpret – act), except to some notion of ‘kick and run’.

Remaining with the semiotic perspective, we ask: What type of game is football? 
If it is considered to be a cognitive game, where the players ability to quickly 
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interpret movement patterns and communicate by means of movement is of 
importance, then it is reasonable to expect each coach to further ask: How do 
I develop this ability in my players?

What the coach sees, from a semiotic perspective, are the results of how the 
players have interpreted the signs (his instructions); in terms of how they 
move on the pitch, as a team and as individuals. The answer to this question is 
the choreography which characterises the coach’s game plan and his perspec-
tive on the game of football.

If we turn our attention to what it is that distinguishes football coaching at the 
professional level, we find that ‘every’ aspect of each training session is linked 
to the team’s game plan and tactics. This focus is purely cognitive, irrespec-
tive of whether these training activities include overlapping exercises, diagonal 
runs, or more advanced shadow exercises with the whole team of eleven. For 
the players, these cognitive exercises involve constant interpretation of the 
coach’s instructions and the patterns of movement of one’s own team mates 
and the opposition, during training sessions and during matches. In summa-
ry, they interpret the meaning of ‘thinking football’.

The situation described above entails that it is particularly important that 
coaches acquire knowledge of what the players understand in the game. 
Coaches should know to which degree a player understands the game and 
how they read the game as they use the coach’s game plan as a template for 
their match game. It is quite apparent that coaches should have a conscious 
approach, a way of working, and a pathway to understanding how their play-
ers ‘think football’.

Professional coaches who have not made a conscious effort to understand this 
should ask themselves: What do I want to achieve with my coaching? What is my 
coaching focus? The answer to these questions should be to teach the players to 
‘think football’ in the sense of sharpening the players’ ability to perceive and 
identify movement during the match, interpret these movements (with the 
team’s game plan and tactics in mind), and act in a manner which benefits 
the team. In summary, coaches should develop the players’ understanding of 
the game, so that they can use this understanding to become more skilful in 
interpreting movement and to be able to more quickly communicate to each 



211

other by means of movement.

If we reflect over the deeper picture which emerges in the coaches’ descrip-
tions of how they go about getting the players to implement their game plan 
or tactical movements, then this picture reveals a great deal of variation with 
respect to their pedagogic approaches to this task. The approaches include 
standpoints such as: I know as a coach how things should be to We discuss with 
each other until we find consensus. If we examine the first category of coaches, 
it shows us learning conditions where the coach (claims) to know how things 
should be and where the players, like pieces on a chessboard, are expected to 
execute the coach’s game plan and tactics. This is illustrated below:

Coach type behaviour Pedagogic approach Player behaviour

I know What – How – Why Follow instructions to 
the letter

If one follows this pedagogic approach, where the coach instructs the players 
with respect to what they must do and how they must do it, and, only in ex-
ceptional cases is it explained why they must do it, then it is not difficult to 
view such players as obedient soldiers, who are merely used by the coach to 
play football. Under such conditions, the coach’s task is to explain his ideas to 
the players in such a way so that there is no doubt in the players’ minds how 
they should act during a match. In such cases, confirmation of whether the 
players have understood the coach is limited to their observable behaviour.

If we take the coaches’ pedagogic approach – I know – as being on one end 
of a coaching spectrum, we find on the other end an approach which can be 
called – We know. This is illustrated below as:

Coach type behaviour Pedagogic approach Player behaviour

We know What – How – Why Fellow-players

The pedagogic approach which is characterised by We know is oriented to-
wards what is to be achieved and why it should be achieved. Only at a later 
stage is the issue of how the players and the team will accomplish the what 
referred to above. This takes place in a dialogue and in a step-by-step fashion, 
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initially in cooperation with the more experienced and influential players in 
the team. In practice, this entails that the influential players are invited by 
the coach to use their knowledge and experience in discussing, influencing, 
and making adjustments to the coach’s game plan. These influential players 
thus become carriers of the game plan and tactics which they have discussed 
with the coach. Any confirmation that the players have understood the coach 
is spread across the discussions they may have had with these players and the 
observable behaviour that takes place on the pitch. Having said that, these 
players are not only tools that can be used by the coach, but also fellow-players 
in this process.

The main difference between these two coach types – I know v. We know – is 
the manner in which they work with their players and the trust that they 
show in the players’ knowledge and experience. Furthermore, the difference 
is made manifest in terms of whether the collective competence of the players 
is allowed to contribute to the decision-making process, as expressed in the 
following quotation:

One has made great progress with a team if the players have 
opinions on how we should play defence and offence. How 
we should move across the pitch and when this should take 
place, and so on. And when you are young and fresh and 
inexperienced, then you are afraid to listen to the other 
players as if they were the coach. You become rather dic-
tatorial. But as the years pass, then you get the best results 
and then you allow them to be part of the decision-making 
process. (12)

Summary

This study demonstrates that:

• Football is a cognitive sport.

• The concept of ‘game sense’ can be explained in terms of 
the player’s ability to read, interpret, and act in a match, 
in a way that benefits the team.

• Confirmation of how the essence of an instruction is in-
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terpreted is provided to the coach in terms of the deci-
sions and actions that the players make.

• Most coaches lack a properly thought through pedagogic 
approach which would ensure that their players have ac-
tually understood the learning situation’s indirect object, 
its essence.

• Coaches assume that their players understand the es-
sence of their instructions.

• There exists a great deal of variation across the coach-
es with respect to their pedagogic approach in terms of 
their manner of working with their teams and players.
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