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Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur svenska elittränare resonerar kring periodisering och taktikens 

roll inom periodiseringen.  

Frågeställning  

1. Hur implementerar svenska elittränare periodisering av taktik? 

2. När implementerar svenska elittränare periodisering av taktik? 

Metod 

Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer som undersökte komplexa samband kring hur 

tränare prioriterade och periodiserade sin taktik kopplat till belastning på bästa sätt. Urvalet av tränare 

baserades på huvudtränare från Allsvenskan och Superettan. Urvalet är baserat på tränare som tros ha 

god kunskap om syftet och frågeställningarna. Tränarna informerades om de etiska huvudkraven och 

gav senare sitt samtycke. Intervjuerna baserades på en standardiserad intervjuguide och frågorna 

ställdes så öppet som möjligt för att få ett rikare innehåll. Det genomfördes intervjuer med fem 

tränare. Datan analyserades genom transkribering. Från transkribering skapades huvudteman utifrån 

liknande svar från flera tränare. Datan har analyserats och författarna är medvetna om att resultat har 

tolkats och reflekterats genom författarnas tidigare erfarenheter och detta medverkar till subjektivitet.  

Resultat 

Resultatet visade på 5 olika teman. 

Periodisering som verktyg, men inte som absolut sanning  

Periodisering av fysik och mentala förmågor används som modell för att i första hand klara av att 

spela fotboll och träna enligt arbetssätt på optimalt sätt för att a) undvika skador b) träna så likt 

matchen så ofta som möjligt. Däremot beskriver tränarna en vardag där spelare inte alltid är 

mottagliga eller dagar under säsongen där modellen behöver anpassas till rådande förutsättningar för 

dagen.  

Spelarnas mottaglighet/mental periodisering 

Spelarnas mentala välbefinnande och mottaglighet för träning anses centralt för att tränarna ska få ut 

maximalt av instruktioner eller taktiska direktiv i träning.  

Taktiken är övergripande 

Tränarna ville ha en träning som förbereder spelarna för match, tränarna ville träna som laget ska 

uppträda taktiskt i match för att få maximal överföring mellan träning och match. Taktiken fanns alltid 

med i träningen.  

Periodernas olika krav  

Tränarna förklarade att olika perioder hade olika krav och målsättningar. Försäsongen består mycket 

att förbereda inför säsongen, men där man också har tid att taktiskt förbereda för tävlingssäsong. 

Tävlingssäsong karaktäriserades av att allt fokus låg på nästa match. Eftersäsongen var den period då 

mottagligheten från spelaren var låg så taktik jobbades i stort sett aldrig med. 

Eftersäsongsplan 

Här framkom varierande resultat där tränarna hade olika filosofi kring vad eftersäsong skulle 

innehålla.  

Slutsats 

Matchen står alltid i fokus för periodisering av taktik. Balansen mellan att få ut maximal effekt av sin 

taktiska träning samt träna spelarnas beslut och aktioner så matchlikt som möjligt utgjorde olika 

prioriteringar vid olika tidpunkt. Vidare beskriver tränarna mottagligheten och förmågan att ta emot 

och omsätta instruktioner vid träning som viktig faktor kopplat till när man valde att implementera sin 

taktik i träning.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Fotboll är världens största sport med flera miljoner utövare välden över. Fotbollen har genom 

historien förändrats fram till idag. Fotbollens spelsätt, ledarskap, publik, spelare och ledare är 

några faktorer som förändrats. En fotbollsspelare och spelet i sig kräver fyra grundläggande 

färdigheter, spelförståelse, teknik, psykologi och fysik (Lindholm et al 2015, s. 105).  

 

Färdigheterna behövs i sin helhet och samverkar för att individens prestation ska bli optimal. 

De grundläggande färdigheterna används sedan i varje aktion som spelaren utför i match. 

Ytterligare perspektiv beskrivs av Sevilla CF i Spanien där fotboll beskrivs som en serie 

situationer där varje aktion är beroende av en taktisk respons på de situationer som uppstår. 

Taktiska responsen hos spelaren beror i sin tur på hur motståndare och medspelare 

positionerar sig (kommunicerar). Variabler som tid och yta varierar också kraftigt vilket ger 

en stor oförutsägbarhet till situationen och i sin tur vidare till aktionen och den taktiska 

responsen. Med denna bakgrund beskriver klubben elitfotbollsspelares färdigheter som 

följande, a) har effektiv perception b) lyckas sortera ut vilken information som är relevant för 

den aktuella situationen c) lyckas rikta allt fokus till den aktion man valt utifrån situation d) 

behöver därför använda mindre av sin kapacitet för att lösa situationen och utföra aktionen 

och e) utför aktionen automatiskt (Solana-Sánchez, Lara-Bercial & Solana-Sánchez 2016). 

 

Vidare beskriver Lindholm et al (2013, s. 14 ff.) fotbollen ur ett holistiskt synsätt där spelet 

består av fem faser (1) speluppbyggnad (2) förhindra speluppbyggnad (3) kontring (4) 

återerövring (5) fasta situationer. Speluppbyggnad spelas av laget som har bollen med syftet 

att bygga upp spelet och ta sig nära motståndarnas mål för att skapa och avsluta målchanser.  

Förhindra speluppbyggnad spelas av det laget som inte har bollen med syfte att förhindra 

motståndaren till att ta sig till egna målet samt förhindra och rädda avslut. Mellan dessa två 

faserna tillkommer en omställningsperiod hos båda lagen, kontring spelas av det laget som 

spelat försvarsspel och vill utnyttja motståndarnas omorganisation från anfallsspel till 

försvarsspel för att skapa och avsluta målchanser. Återerövring spelas av det laget som spelat 

anfallsspel med syfte att förhindra motståndarens kontring eller förhindra speluppbyggnad 

och förhindra och rädda avslut samt ta tillbaka bollen som man tappat. Respektive 

omställning sker simultant och varar i ca. 5–10 sekunder. Femte fasen består av fasta 

situationer, det innefattar hörna, inkast, frispark, inspark, straffspark, avspark (Lindholm et al 



 

2 

2013, ss. 51-58). Spelets komplexitet stärks av Solana-Sanchez, Lara-Bercial och Solana-

Sánchez (2016) beskrivning av spelet då alla fem faser hänger ihop och påverkar varandra.  

1.2 Periodisering 

En säsong uppdelas traditionellt sett i Europa med en försäsong, en tävlingssäong som delas 

av med vinter eller sommaruppehåll, sedan en eftersäsong. Elitfotboll i Europa karaktäriseras 

av ett tätt matchschema med minst en till två matcher i veckan under tävlingssäsong (Coutts 

et al 2008). Med tätt matchschema så är det viktigt att tränaren förbereder laget och individen 

på bästa sätt inför nästa match. Detta innebär att tränaren måste använda sig av periodisering. 

Periodisering bygger på att förbereda både laget och individen för att kunna prestera maximalt 

under tävlingssäsong. Olika sporter har olika tävlingssäsonger, fotbollens tävlingssäsong 

bygger på 50–70 tävlingar (matcher) per säsong (Coutts et al 2008). Detta gör det komplext 

att förbereda laget och individen inför varje match. Periodisering bygger på en variation i 

belastning över tid. Belastning består av volym, intensitet och duration av fysiskt arbete. 

Variationen behövs för att på bästa sätt förbereda spelarna fysiskt, psykologiskt, tekniskt och 

taktiskt. För att klara av 50–70 match måste spelarna återhämta sig fysiskt och psykologiskt 

efter varje match, samtidigt som laget vill utveckla taktik och teknik för att få ökat resultat i 

tävlingar (Lyakh et al 2016).  

 

Återhämtas spelaren inte korrekt ackumuleras trötthet. Fysiken återhämtas individuellt mellan 

48–72 timmar efter en match. Återhämtningen av hjärnans kognitiva funktioner 

(spelförståelse, psykologi och nervsystem) beskrivs även den som viktig eftersom att en 

spelare måste hantera stora mängder information vilket ställer höga krav på koncentration. 

Spelarna utsätts på elitnivå också av höga mängder stress av externa faktorer i form av publik, 

media, sociala medier och andra aspekter som även de måste återhämtas (Lyakh et al 2016).  

Kopplat till periodisering och sportens karaktär med mycket matcher och vikten av 

återhämtning diskuteras ofta lagets återhämtning som en central del för framgång.  

 

En viktig del som tas upp men beskrivs som svår är individuell periodisering. Periodiseringen 

av individer, att anpassa belastningen efter individen utifrån faktorer som t.ex. position, 

muskelsammansättning, sömn, stress är av stor vikt inom elitfotboll (Morgans et al 2016). 

Vidare finns det aspekter i periodisering och sambandet mellan träningens önskade innehåll 

och belastning och hur spelare uppfattar belastningen när träningen genomförs. 

Komplexiteten i att som tränare planera ett träningspass som korrelerar med den faktiska 

belastningen som spelarna upplever (Brink et al 2014). Vidare menar Morgans et al (2016) att 
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en holistisk syn på periodisering är att föredra för att maximera träningen. Återhämtning av 

fysiken är viktig, men för en effektiv användning av tiden måste en holistisk process in där 

alla fem faser tränas samtidigt som fysiken kontrolleras. 

 

1.3 Taktik 

Fotboll är en komplex sport där det ställs krav på fysiska, tekniska, taktiska och psykologiska 

färdigheter. De flesta vetenskapliga publiceringar inom fotboll har genom åren gjorts inom 

området fysiologi. De taktiska och tekniska färdigheterna och faktorerna inom fotboll har 

studerats lite inom vetenskapen. Det är däremot taktiska och tekniska färdigheter som spelar 

störst roll för prestationen (Filetti et al 2017) och borde rimligtvis också läggas störst vikt vid 

på träningarna. Taktiken är däremot subjektiv och alla tränare har sitt eget sätt att spela fotboll 

på. Objektivt beskriver Lindholm et al (2013, s. 73) att spelsystem definieras av arbetssätt, 

roller, utgångspositioner och spelartyper.  

 

Arbetssättet beskriver hur laget använder sig av olika kollektiva metoder i de olika faserna. 

Tränarens subjektiva implementering av olika kollektiva metoder renderar i principer som 

förenklar genomförandet av metoderna till spelarna. Principerna utgör verktyg för spelarna 

som hjälper dem att fatta rätt beslut utifrån spelets komplexa natur. Arbetssättet generella 

natur samt principerna som verktyg för spelarna att utföra arbetssättet kompletteras med 

roller. Rollerna förklarar spelarnas olika uppgifter inom principerna beroende på vilken 

utgångsposition man har i tränarens specifika spelsystem exempelvis 4-4-2 eller 3-5-2 

(Lindholm et al 2013, s. 76 f.).  

 

Skillnader i träningarna i förhållande till belastning, (duration, volym och intensitet) är  

parametrar som tränare måste förhålla sig till när de planerar träningen. Andra parametrar 

tränarna måste tänka på är hur de ska lägga upp taktiken inför en träning beroende på om de 

ska fortsätta träna på sin egen spelidé eller om laget ska förhålla sig till motståndarna. Detta 

ser förmodligen också annorlunda ut eftersom allt utgår från hur tränaren vill sätta sin prägel 

på laget. Fotboll är som tidigare nämnts komplext och varje tränare har en egen filosofi för 

hur lagets arbetssätt ska se ut i spelets olika skeenden. Däremot beskrivs taktiken som den 

viktigaste faktorn för hur laget ska träna för att få ökade resultat. Tamarit (2015, s. 40) 

beskriver taktikens påverkan på fotboll och träning på följande sätt:  
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“If the playing model guides the whole process, then the tactical 

aspect/dimension will always guide the entire practice, and the other 

elements will appear as a consequence of this. As Frade (2003 mentioned 

by Freitas in 2004) points out, “The tactical is not physical, nor technical, 

nor psychological, but it needs all of them to happen.” Furthermore, 

“Let’s understand that any technical or physical action always has an 

underlying tactical intention.” Amieiro, Oliveira, Resende, & Barreto 

(2006). Therefore, the tactical aspect appears as a Supradimension that 

guides the whole training process.” 

 

Citatet ovan beskriver taktikens relevans i träning samt att varje beslut som spelaren tar under 

match måste tränas på i träning. Till träning av taktik tillkommer en fysisk dimension som 

måste kontrolleras och övervakas för att inte överbelasta spelarna. Det leder till minskad 

skaderisk och spelare som är maximalt förberedda när det är dags för match. 

 

1.4 Periodisering av taktik 

Fotbollens ovan nämnda krav kopplad till den begränsade tidsaspekt med många matcher och 

höga fysiska krav under matchen innebär en utmaning att optimera prestation över tid utan 

skador. Ett av tränarens mål är att hålla spelarna skadefria hela säsongen så att tränaren kan 

ställa upp med det bästa laget varje vecka. Kopplat till Tamarits (2015, s. 40) resonemang 

kring taktiken som supradimension i träning samt Lyakh et al (2016) resonemang kring 

återhämtning och prestationsoptimering av fysiologiska och psykologiska krav på spelaren 

uppstår ett behov av att planera sin träning av taktik kopplat till spelarnas psykologiska och 

fysiologiska status. Utifrån Tamarits (2015, s. 41) och Lyakh et al (2016) resonemang finns 

behovet av en periodisering av psykologiska faktorer och en anpassning till vilka taktiska 

instruktioner man ger spelarna beroende på deras psykologiska och fysiska status för dagen, 

veckan eller månaden. En studie gjord av Aquino et al (2016) gjord på unga 

elitfotbollsspelare i Brasilien visade att en periodisering av träningen under 22 veckor med 

fokus på de taktisk-tekniska färdigheterna ökade muskelanpassningar samt reducerade 

muskelskador samtidigt som den fysiska färdigheten förbättrades vilket bidrog till större 

intensitet i spelet och därmed också den taktiska prestationen. 

  

Vidare har två huvudsakliga inriktningar eller teorier hittats kopplat till periodisering av 

taktik. Båda teorierna kom som lösning på ovanstående problem att utveckla laget och 
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individen under säsong samtidigt som man vill undvika skador och vara fullt återhämtad 

psykiskt och fysiskt när det är match. Den första teorin skapades av Vitor Frade, en 

portugisisk professor. Teorin fokuserar på matchen och tränarens idé av spelet som 

huvuddelar i träningsprocessen. Teorin beskriver ingående hur tränarens spelmodell ska 

byggas upp enligt spelets fem faser samt principer i spelet som ska representera en helhet. 

Helheten är en central del i Frades resonemang då matchen är ett konstant flöde av 

information som ska avkodas där det inte går att ta bort helheten. För att informationen ska 

avkodas på rätt sätt måste träningen också spegla matchen. Frade tar upp psykologisk 

periodisering som en viktig del i att över tid klara av att avkoda den mängd information som 

matchen kräver. Vad gäller fysisk periodisering vill Frade hitta en prestationsstabilisering 

fysiskt för att kunna genomföra taktisk träning så regelbundet och med så hög kvalité som 

möjligt (Tamarit 2015, s. 41).  

 

Den andra teorin skapades av Verheijen (2014), en holländsk professor och fotbollstränare. 

Teorin bygger även den på matchen och spelidén som central del i fotbollsträningen. Taktiken 

beskrivs genom två huvudsakliga termer, kommunikation som representerar lagets arbetssätt 

och principer, alltså hur flödet av information tillkommer utifrån lagets arbetssätt. Verheijen 

(2014, s. 32 ff.) beskriver även spelförståelsen som representerar hur spelaren som individ 

avkodar  och fattar belsut utifrån tillgänglig information som finns i matchen. Verheijen 

bygger sin modell på en enligt honom objektiv kronologi utifrån hur matchen ser ut, (1) 

Kommunikation (att spelarna kommunicerar ut information till varandra, löper i djupled, 

pressar, retirerar, passar) (2) Spelförståelse (att man som spelare kan ta in och tolka 

information på bästa sätt för att fatta bra beslut). (3) Tekniskt utförande (att man kan utföra de 

beslut tekniskt utifrån den information man tagit in och tolkat). (4) Fitness (att spelaren klarar 

av att utföra besluten med samma kvalité och intensitet under hela matchen).  

 

Periodisering i Verheijens modell bygger på en prestationsstabilisering, men med en 

kontinuerlig progression. Verheijen (2014, s. 148 f.) beskriver matchens och fysiologins 

grundläggande krav i form av återhämtning och generellt innehåll fysiologiskt sett till en 

vecka. Periodiseringen utgår ifrån cykler på sex veckor, två med lätt belastning, två med 

medelbelastning och två med hård belastning. Sedan ska cykel två vara hårdare än cykel ett 

och cykel tre hårdare än två. Den långa perioden över sex veckor och två i varje nivå bidrar 

till en stabilisering som samtidigt ger en progression genom cyklerna (Verheijen 2014, ss. 

120-129)  
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1.5 Forskningssammanfattning 

Som tidigare beskrivet är forskningen inom fotbollen mycket inriktad på fysiologi samt 

fysiska och psykologiska färdigheter som isolerade företeelser. Tidigare forskning hänger 

också ihop med ett vetenskapsparadigm. Idrottsvetenskap och fotboll i synnerhet har 

omgärdats av ett positivistiskt vetenskapsideal. Positivism syftar till att mäta och kvantifiera 

vetenskap för att få den så exakt som möjligt. Denna typ av vetenskapsteori syftar till att få 

saker så objektiva och vetenskapliga som möjligt i den mån att det är objektiva odiskutabla 

fakta (Hassmén & Hassmén 2008, s.63 f.). Denna vetenskapsteori innebär att fotbollen som 

fenomen delas upp och isolerar olika företeelser t.ex. spelarens förmågor eller matchen. 

 

Detta bidrar till en ofullständig helhet som inte förklarar periodisering av taktik och dess 

relevanta beståndsdelar på ett korrekt sätt. Under senare år har forskningen och studerandet av 

laget och lagsport som fenomen antagit ett mer holistiskt vetenskapsideal där helheten är 

större än dess isolerade delar. Fotboll och lagsport beskrivs som en process där lärandet och 

processen är ickelinjär (Chow et al 2016). Det innebär att periodisering av taktik och dess 

överföring till optimal prestation kan se ut på olika sätt och påverkas av extremt många olika 

faktorer. Faktorer som t.ex. spelares individuella kvaliteter och kultur i gruppen kan påverka 

prestation i samma utsträckning som periodisering av taktik. Holismen beskriver komplexa 

samband och beskriver på ett mer korrekt sätt sambanden inom periodisering av taktik i 

förhållande till belastning kopplat till en avancerad verklighet.  

 

Tidigare forskning på periodiseringens inverkan på prestation samt forskning på taktikens 

inverkan på prestation är relativt välbeforskat. Tidigare forskning på kopplingen mellan 

periodisering och taktiska aspekter för att uppnå maximal prestation samt elittränares syn på 

interaktionen mellan vila och förbättring av tekniska/taktiska färdigheter är däremot 

begränsad.  

 

1.6 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur svenska elittränare resonerar kring periodisering och 

taktikens roll inom periodiseringen.  

1.7 Frågeställning  

1. Hur implementerar svenska elittränare periodisering av taktik? 

2. När implementerar svenska elittränare periodisering av taktik? 
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2. Metod 

2.1 Metodval 

Med bakgrund av studiens frågeställningar och med hänsyn taget till lagsport och spelet 

fotboll som komplext fenomen med samband som är svåra att kvantifiera eller isolera har 

intervju valts som metod. Intervjuer beskrivs som vanligare i kvalitativ forskning och mer 

öppen för tolkningar (Hassmén & Hassmén 2008, s. 253) där komplexa samband studeras, 

exempelvis implementeringen av periodiseringen av taktik kopplat till belastning. Kopplat till 

frågeställningarnas komplexitet genomfördes intervjuerna semistrukturerat för att få utförliga 

svar som också behandlade hur tränarna konkret gjorde för att genomföra periodisering av 

taktik på bästa sätt.  

2.2 Studiedesign 

När studien blivit godkänd av vår handledare skickades mail till berörda tränare med 

informationsblad och informerat samtycke. Efter mailsvar anordnades intervju med de tränare 

som velat delta. Innan intervjuerna till studien utfördes, genomfördes en pilotintervju med en 

tränare där samma procedur följdes. Det gjordes inga ändringar efter pilotintervjun. Tränarna 

informerades på förhand om de etiska huvudkraven och gav senare sitt samtycke. Intervjuerna 

var semistrukturerade och syftade på att ta reda på hur tränarna resonerade kring 

implementeringen av periodisering av sin taktik. Intervjuerna innehöll en standardiserad 

intervjuguide (se bilaga 2). Frågorna ställdes så öppna som möjligt för att skapa svarsrikt 

innehåll (Dalen 2007, s. 30). Intervjuerna pågick i ca. en timme. Tre av intervjuerna 

genomfördes över mobiltelefon och två intervjuer genomfördes genom att träffa tränarna 

personligen. Anledningen till detta var att avståndet till tränarna var för långt. Intervjuguiden 

konstruerades utifrån en fotbollssäsongs olika perioder försäsong, tävlingssäsong och 

eftersäsong. Vidare ställdes frågor på tränarnas implementering av periodisering av taktik och 

träningen av taktik under alla dessa perioder. Detta för att upptäcka eventuella avvikelser 

mellan perioder men också mellan olika tränares idéer kring dessa frågor. Intervjun bestod av 

fem block, block ett innehöll frågor kring försäsongen, hur taktiken periodiserades kopplat till 

försäsongens krav samt vilka avvägningar man gör när det är tidigt på säsong. Andra blocket 

innehöll frågor kring tävlingssäsongen, hur man anpassar träningen till de fysiska krav som 

ställs med tätt matchschema samt hur fysisk och mental periodisering kopplas till taktisk 

träning. Block tre behandlade eftersäsongen, med syftet att få reda på hur tränarna resonerar 

kring träning av taktik utan tävlingsmatcher. Block fyra bestod av frågor kring utvärdering, 
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hur man utvärderar taktiken i match och träning samt hur utvärderingen av belastningen 

gjordes i match och träning.  

 

Sista och femte blocket innehöll frågor kring planering, hur planeringen konkret gick till, 

vilka personer/roller som var inblandade i daglig planering. Vidare hur planerades det för vad 

man taktiskt skulle träna på.  

 

Alla intervjuerna spelades in med hjälp av en Samsung Galaxy S6 och transkriberades sedan 

för vidare analys. Materialet lästes sedan igenom flera gånger för att konfirmera resultaten 

och minimera subjektiva tolkningar. Inspelningarna av intervjuerna lyssnades även de igenom 

flera gånger för att lyssna på röstläge och andra indikationer på hur tränarna menade.  

2.3 Population och urval 

Urvalet av tränare har begränsats till huvudtränare som är aktiva i Sveriges två högsta 

divisioner Allsvenskan och Superettan (Svensk Elitfotboll). Författarna har intervjuat fem 

stycken tränare. Tränarna hade en medelålder på 41,8 år och hade en snitterfarenhet på 4,6 år. 

I studien har ett huvudsakligt urval skett i form av ändamålsenligt urval där vi valt ut fem 

stycken tränare som vi tror ska ha mycket kunskap om arbetets frågeställningar. Samtidigt 

består svensk elitfotbolls tränarkår av 32 personer som var väldigt upptagna under vår period 

vilket innebar ett begränsat urval. Vi har därför delvis fått ett ändamålsenligt urval, men 

samtidigt ett begränsat urval. Vi har försökt välja tränare baserat på vår uppfattning om deras 

förmåga att besvara frågorna, samtidigt har vi ett begränsat urval från start vilket innebär att 

vi får det urvalet vi får oavsett ändamålsenliga urvalet. Tränarna kodades och beskrevs som 

Tränare A, Tränare B, Tränare C, Tränare D och Tränare E för att stärka anonymiteten.  

2.4 Analys av data 

Efter intervjuerna transkriberades datan noggrant för att sedan analyseras utifrån skrift. 

Transkriberingarna gjordes noggrant för att upptäcka eventuella sinnesstämningar eller tankar 

hos tränarna som också var av värde. Analysen gick sedan vidare till att bearbeta den skrivna 

texten och skapa kluster av likheter och olikheter i tränarnas svar. Dessa kluster blev sedan 

konkreta teman utifrån vad intervjuerna gett. På så sätt upptäckte man frågor där tränarna 

svarat liknande och/eller olika för att sedan skapa ett sammanhängande resultat utifrån våra 

frågeställningar. Dessa teman bearbetades också tillsammans med frågeställningarna ännu 

mer och lyssnade igenom för att få ut specifika exempel och resonemang som styrker våra 

tidigare teman för att få ett sammanhängande resultat. Som sista steg genomfördes en 
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triangulering av resultatet genom att visa resultatet till två tränare med uppfattad kompetens 

på området för att stärka resultatets rimlighet. 

2.5 Etik 

Innan intervjuernas start fick deltagarna ett informationsbrev innehållande de fyra etiska 

huvudkraven (nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och 

informationskravet), studiens syfte, bakgrund om studien som helhet samt författarnas 

kontaktuppgifter. Efter läsningen av informationsbrevet fick tränarna fylla i en blankett kring 

informerat samtycke. Studien var frivillig och deltagarna var fria att avsluta studien när de 

ville. Likaså var intervjun helt anonym och vidare kodades tränarna även här som Tränare A-

E så att deras identitet och det som sägs förblir anonymt. Den information som framkommer 

analyseras och presenteras. Om data anses irrelevant förstörs den och används inte i andra 

syften än att presentera studiens resultat. Tränarna fick också chans att ta del av resultaten av 

intervjuerna i efterhand när studien var klar (Vetenskapsrådet 2002). 

2.6 Pålitlighet  

Datan har analyserats och författarna är medvetna om att resultatet tolkats och reflekterats 

genom deras tidigare erfarenheter och detta kan medverka till tolkning som är subjektiv 

(Armour & Macdonald 2012) vilket kan ställa till med problem för pålitligheten. Däremot 

genomfördes en triangulering med hjälp av konfirmation hos andra personer som vi anser är 

kunniga inom området som bekräftar resultatet. Vad gäller reliabilitet har urvalet av 

intervjuobjekt påverkat. Urvalet är baserat på tränare som tros ha god kunskap om syftet och 

därför kan svara utförligt. Däremot kan det subjektiva urvalet betyda att kunskapen inte är 

valid på hela svenska tränarkåren utan ses som en isolerad företeelse där tränare har olika god 

kunskap kring problemet.  

 

3. Resultat 

Huvudteman presenteras på ett sätt som visar helheten och komplexiteten i tränarnas 

resonemang. Därför har vi valt att försöka besvara frågeställningarna genom att beskriva 

tränarnas resonemang, där både ”när” och ”hur” framkommer. Att bryta ut frågeställningarna 

i resultatet skulle innebära att bortse från helheten i tränarnas beskrivningar. I intervjuerna 

pratade olika tränare om olika saker med egna ord, men efter analys av datan genom 

bearbetning av transkribering och ljudfiler har huvudteman kopplat till frågeställningarna 

framkommit. I intervjuerna har följande fem huvudteman framkommit.  
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3.1 Sammanfattning av teman 

3.1.1 Periodisering som verktyg inte som absolut sanning 

Periodisering av fysik och mentala förmågor används som modell för att i första hand klara av 

att spela fotboll och träna efter arbetssättet på ett optimalt sätt för att a) undvika skador b) 

träna så likt matchen så ofta som möjligt. Däremot så beskriver tränarna en vardag och ett 

yrke där människor inte alltid är mottagliga eller dagar i säsongen där modellen behöver 

anpassas till den vardag man lever i. Periodiseringen och de olika modeller som tränarna 

beskriver används som verktyg för ovanstående syften, men ett behov av flexibilitet inom 

modellen behövs för optimal anpassning till daglig verksamhet och optimal anpassning till 

olika externa faktorer.  

3.1.2 Spelarnas mottaglighet/mental periodisering 

Kopplat till periodiseringens flexibilitet framkommer också en extern faktor som viktig för 

alla tränare och det är spelarnas mottaglighet för den träning som görs. Externa faktorer som 

t.ex. sociala medier och spelarnas mentala välbefinnande anses centralt för att få spelare som 

är redo att utföra maximal prestation under träning. Spelarnas mentala välbefinnande och 

mottaglighet för träning anses centralt för att tränarna ska få ut maximalt av instruktioner eller 

taktiska direktiv under träning. Överbelastar man spelarna mentalt eller ger de för kort tid för 

att återhämta sig mellan aktiviteter så ger träningen över tid betydligt mindre effekt. Detta var 

en aspekt som samtliga tränare belyste som extern faktor i sin periodisering av taktik. 

3.1.3 Taktiken är övergripande 

En tydlig del i tränarnas beskrivning av sin periodisering av taktik var att taktiken i stort sett 

alltid fanns med. Tränarna var tydliga med att deras jobb var att ta poäng och att vinna 

matcher. Tränarna ville ha en träning som förbereder spelarna för matchen. Tränarna ville 

träna som laget ska uppträda taktiskt i matchen för att få maximal överföring mellan träningen 

och matchen. Detta gav en träning där taktiken och hur laget ska spela för att vinna matchen 

blev övergripande. Bredare beskrevs en balansgång vad gäller hur man ska vinna matchen 

kopplat till taktik. Antingen tränar man på sin egen taktik eller på hur man själv genom sin 

egen taktik ska vinna matchen, eller så fokuserar man på motståndarnas taktik för att ha en 

matchplan för att utnyttja motståndarnas taktik i förhållande till sin egen på bästa sätt.  

3.1.4 Periodernas olika krav 

Tränarna förklarade att de olika perioderna hade olika krav och målsättningar. I försäsongen 

har träningsmatcherna kommit att få allt mer betydelse då det uppmärksammas medialt. Det 
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har gjort att tränarna lagt mer fokus på att taktiskt förbereda inför nästa motståndare då 

betydelsen av att göra bra resultatet blivit allt viktigare även på försäsongen. Under 

tävlingssäsongen var allt fokus på nästa match. Kravet på att vinna gjorde att planering i 

högre utsträckning bara var fokus på nästa match. I denna period beskrev tränarna också att 

mottagligheten för instruktioner krävde längre återhämtning då krav på resultat gjorde 

spelarna mer mentalt belastade. Eftersäsongen beskrev alla tränarna att det var den perioden 

då man inte jobbade med taktik/arbetssätt överhuvudtaget eftersom spelarnas mottaglighet var 

som lägst efter en lång säsong.       

3.1.5 Eftersäsongsplan 

I eftersäsongen beskrevs en rad olika upplägg av olika tränare. Tränarna tänkte annorlunda 

kring en rad olika externa faktorer. Det var under eftersäsongen som skillnaden var som störst 

bland tränarna i hur lång ledighet man skulle ha, hur träningarna skulle se ut och vad syftet 

med träningarna skulle vara. Under denna period var tränarna överens om att spelarnas 

mottaglighet var som lägst då spelarna inte var särskilt sugna på att träna utan mer sugna på 

att åka på semester efter en lång säsong. Fotbollsglädje stod i fokus under denna period där 

syftet var att underhålla spelarna fysiskt och att förbereda spelarna för ledigheten, så att de till 

nästa säsong i början av försäsongen skulle kunna börja med en högre intensitet.    

3.2 Resultat av när och hur implementeras periodisering av taktik 

3.2.1 Periodisering som verktyg inte som absolut sanning 

Alla tränarna beskriver en balansgång mellan hur mottagliga spelarna är för den träning som 

ska utföras för dagen kopplat till taktik. Exempelvis mängden instruktioner och mental 

belastning i form av nya instruktioner eller stora taktiska koncept som tar mycket energi att 

lära sig och förstå. Tränare C använder robotar som metafor för att beskriva att om robotar 

hade utfört jobbet hade man kunnat arbeta på med hur mycket instruktioner och information 

som helst likt programmering. Tränarens beskrivning av periodisering av robotar är dit man 

vill komma kopplat till periodisering av taktik, men beskriver processen dit som lång och 

brokig. Samma tränare beskriver också medias ökade bevakning av försäsongsmatcher som 

en aspekt i att prioritera tidiga matcher för spelarnas självförtroende som i sin tur påverkar 

periodiseringen. Övervägningen för den tränaren innebar att han lägger större fokus på 

matchen i sig vilket i sin tur påverkar periodiseringen och hur hårt fysisk och mental 

belastning man kan åstadkomma samt hur mycket fokus som läggs på taktik under 

försäsongen.  
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Ytterligare exempel framkommer när laget går igenom en sämre period resultatmässigt under 

tävlingssäsong och då skulle frångå periodiseringen för att försöka höja spelarnas 

självförtroende och/eller försöka höja moralen i gruppen. Tränare B berättar om att ibland 

frångå rutiner för att öka prestationen framför modellens kontinuitet.  

 

”Det kan vara en enkel sak som, han hoppade av här tränaren och spelarna mådde 

inte bra av olika anledningar och då gjorde jag så att jag bestämde direkt att jag 

ville göra något, o sa att jag har en ide om att vi åker till Göteborg. Vi käkar mat, 

dricker lite vin och tar några öl och bara lugnt och fint, inte för mycket. Sen går vi 

på hockey, för dem kan inte göra det här i staden vi spelar , det går inte. Så åkte vi 

iväg, gjorde någonting tillsammans, för att spelarna behövde det.”  

 

Detta genom att lägga till eller byta ut planerade träningar eller ta bort fokus från fotboll för 

att få ett avbrott i den då jobbiga vardagen och pressen av externa faktorer i hopp om att ny 

energi ger resultat i matchen. Ett tredje exempel som genomfördes var att tränare E gav 

spelarna ledigt under hela november och december för att spelarna genomgått en tuff period 

och haft mycket press och stress över längre tid. Kopplat till periodisering av taktik berättar 

tränaren att det hade varit bättre med träning där. Men med spelarnas höga mentala och 

fysiska krav över tid fick de ledigt med eget träningsprogram för att klara av att komma 

tillbaka hundra procent till nästa försäsong. Enligt alla tränarna används periodiseringen som 

princip för att hjälpa spelarna med sin träning, samtidigt som externa faktorer måste tas i 

beaktande vilket gör att periodisering som modell måste ha viss flexibilitet för att hantera 

olika situationer som uppstår.  

3.2.2 Spelarnas mottaglighet/mental periodisering 

Tränarna är överens om ovanstående, att det är människor som ska utföra taktiken på plan 

vilket innebär att man måste ta hänsyn till människan genom sin periodisering och/eller sitt 

ledarskap på olika sätt för att få ut maximalt på plan. I intervjuerna redovisas olika 

avvägningar man gör i sin implementering av sin periodisering av taktik, rörande att 

människorna behövs tas hand om. Tränare C tar exempelvis tas klimatet i beaktning när man 

ska planera försäsong.  

 

I och med att det är kallt i januari och februari så vill jag inte låta spelarna stå o 

frysa och tycka träningen är tråkig, därför planerar jag träningar med flyt, utan 

stora avbrott för instruktioner. Detta tror jag medför att spelarna kommer in i sena 

delen av februari med mycket energi och lust till fotboll. Risken är annars att dem 
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tröttnar på mig eller tappar förtroende och inte ger hundra på matchdagen eller 

struntar i instruktioner under eller senare. 

 

Perspektivet på spelarnas möjlighet att prestera på topp återkommer flera gånger. För att laget 

ska prestera maximalt måste spelarna vara mottagliga för de instruktioner som tränaren 

upplever behövs. Mottagligheten varierar utifrån olika situationer och spelarnas sätt att 

hantera externa faktorer (lagets prestation, individuell prestation, privatliv, inre krav, yttre 

krav, media, sociala medier). Tränare C beskriver externa faktorer som sociala medier och att 

bli bedömd som mycket pressande och jobbigt speciellt om spelaren gör dåliga prestationer. 

Denna externa faktor medför att spelaren inte är lika mottaglig för instruktioner eller kritik 

som spelaren behöver för att förbättras. Detta löser tränare C med en mental periodisering 

som i helhet bygger på att man måste ta nya instruktioner så långt ifrån vardera match som 

möjligt för att spelarnas mottaglighet är bättre då. Spelaren har släppt föregående match 

(negativa kommentarer på sociala medier/ i tidningen och känslor kopplade till föregående 

match) och börjar förbereda sig på nästa. Då kan spelaren vara mottaglig för nya instruktioner 

eller kritik.  

 

Vidare gör tränare C en reflektion kring spelarens mottaglighet och återhämtning kopplat till 

laget som han kallar individuell mental periodisering och kollektiv mental periodisering. Det 

handlar dels om att individen ska släppa negativa tankar och känslor från föregående match 

samtidigt som laget som kollektiv och grupp måste släppa dåliga prestationer eller externa 

faktorer för att få ut max. Gemensamt för alla tränare var att man tog stor hänsyn till olika 

externa faktorer i sin hantering/periodisering av individen för att få ut max över tid. Vidare 

beskrev alla tränarna relationen som central i detta resonemang, en bra relation byggd på tillit 

och respekt där spelaren kunde lita på att tränaren förstod och tog hänsyn till individens 

välmående var central. Med den tillit och respekt kunde spelaren förmedla sitt mående så att 

tränaren senare kunde ta beslut hur man skulle hantera det.  

3.2.3 Taktiken är övergripande 

Alla tränarna beskrev att den egna taktiken började direkt från den stund att de gick in på 

fotbollsplan. Alla tränare har en helhetssyn på fotbollen och bedriver träningen av taktiken 

därefter. Det betyder att alla 4 färdigheterna (taktik, fysiologi, psykologi och teknik) inte 

separeras från varandra när man tränar, utan de är alltid närvarande som en symbios. Att 

jobba 11 vs 11 är utgångspunkten i all träning men utifrån den fysiska belastningen så bryter 

tränarna ner den i antingen 1vs1, 2vs2, 5vs5, 7vs7, 9vs9 och alltid med taktiken i fokus 

utifrån hur tränarna vill att sitt lag ska spela. Dessa olika spelformer är också till för att fylla 
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olika syften i träningen. Ibland vill tränarna jobba med litet spel (3-4 spelare/lag) och färre 

spelare för att spelarna ska få mycket repetitioner och upprepa beteenden utifrån taktiken. 

Tränarna vill även att spelarna sätter sig in i olika situationer så ofta som möjligt som tränarna 

tror och hoppas ska hända under match, alltid utifrån tränarens taktik.     

 

I början av försäsongen när spelarna kommer tillbaka från semestern så beskrev tränarna lite 

olika sätt hur de startar upp. För att påminna spelarna om arbetssättet och de olika principerna 

så hade tränare E videogenomgångar som sedan skulle arbetas med på planen. Det 

motiverades av tränare C och D som också tog vädret i beaktande. Tränare C väntade med att 

jobba mer ingående med arbetssättet och instruktioner tills laget åkte på träningsläger. Det 

betyder inte att han inte tränar på sin taktik tvärtom jobbade han då istället med andra 

principer kopplat till sin egen taktik. Eftersom instruktioner medför stopp i spelet skulle det 

göra spelarna frusna under våra kalla månader, något som skulle påverka mottagningen av 

instruktioner. Alla tränarna började i försäsongen med generella principer, jämfört med 

tävlingssäsong mellan dagarna så var det repetition av taktik som inte var lika mentalt 

belastade i början av veckan. Just mottagligheten för nya instruktioner i träningen kopplat till 

taktiken var något alla tränarna poängterade som viktigast. Vad och hur mycket information 

orkar spelarna ta in just idag? En skillnad var hur tränarna la olika mycket vikt på 

motståndarnas taktik i förhållande till sin egen taktik. Tränare C hade lite fokus på 

motståndarna medan tränare D lyfte upp att spelarna ska kunna förbereda sig för att träna mot 

en motståndare. Att träna vissa matchscenarion är ju något som laget kommer att göra under 

tävlingssäsong och därför ansåg denna tränare att ta till sig instruktioner är en förmåga som 

spelarna utvecklar över tid.     
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Tabell 1 Generell träningsvecka med en match under tävlingssäsong 

Dag Taktiskt innehåll Intensitet 

Lördag Match Max 

Söndag Vila Ingen 

Måndag Eget arbetssätt, utifrån tidigare match Låg 

Tisdag Eget arbetssätt, utifrån nästa match Mellan 

Onsdag Eget arbetssätt, utifrån nästa match Hög 

Torsdag Motståndarens taktik Mellan 

Fredag Motståndarens taktik + fasta situationer Låg 

Lördag Match Max 

Söndag Vila Ingen 
 

 

 

Under tävlingssäsong så visas en generell vecka under tävlingssäsong utifrån tränarnas 

beskrivningar (se tabell 1). De som skiljde var framförallt vilan. Tränare E och B  hade 

träning efter match, tränare E beskrev närmare varför. Tränaren tyckte det var viktigt att ses 

efter match för den fysiska biten då studier visar på en påskyndande återhämtning men också 

kopplat till det mentala. Såhär beskrev tränare E utifrån den mentala aspekten.  

 

Varför vi har träning på söndag om vi har match på lördag det är för att det är en 

mental aspekt att alltid få träffas dagen efter, om vi har förlorat stort så är det 

många spelare som behöver bryta det mentala mönstret vissa klarar det inte själva 

så för att kunna få en bra återhämtning mentalt så behöver vi träffas och få prata 

om matchen och de får garva, de garvar alltid när de är tillsammans nånting 

iallafall även om de är ledsna. 

 

Den mentala återhämtningen kopplar sig sedan vidare till taktiken. Hur mottagliga är spelarna 

för att lära sig ny taktik? Alla tränarna var överens om att mottagligheten hade störst roll för 

inlärningen som vi nämnt några gånger tidigare. Flera av tränarna var dessutom inlästa på det 

portugisiska sättet att se på det och hur den portugisiske professorn Vitor Frade beskrivit att 

den mentala belastningen också spelade stor roll. Under tävlingssäsongen beskrev alla 

tränarna att nästa match styrde veckans träningar men fortfarande med samma principer i hur 

inlärningen skulle gå till, alltså att man jobbade med tunga eller nya instruktioner mitt i 

veckan när spelarna var som mest mentalt/kognitivt återhämtade.  
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Hur mycket fokus man sedan la på motståndet berodde på hur bra motståndarna var. Något 

annat som också skiljde var om man mötte ett på papperet sämre lag som man redan innan 

matchen hade psykologiskt övertag över, då la alla tränarna mer fokus på sin egna taktik och 

utifrån den hur skulle taktiken implementeras för att på bästa sätt vinna över motståndaren. I 

eftersäsongen var alla ännu en gång överens om att taktiken inte implementerades alls eller i 

alla fall i liten utsträckning då spelarna efter en lång säsong var mentalt utmattade. Denna 

period var främst för att underhålla spelarna fysiskt innan de gick på semester. Det är något vi 

kommer gå in på närmare sedan i underrubriken eftersäsongsplan.        

3.2.4 Periodernas olika krav 

Försäsongen i Sverige är perioden för uppbyggnad av fysik och tränarens chans att sätta 

prägel på sitt eget lags spelidé. Till tävlingssäsongens start ska förhoppningsvis laget vara 

trygga i hur de ska uppträda i både anfalls – och försvarsspel samt defensiva och offensiva 

omställningar. Innan spelarna återvänder till försäsongen har alla tränarna släppt iväg spelarna 

med ett individuellt träningsprogram under ledigheten. Tränare E nämnde att han försöker ha 

samma fysiska belastning under hela året då hans spelare även tränar hårt under sin ledighet 

just för att köra igång och belasta spelarna rätt omgående från start. Tränare A började lugnt 

för att sedan öka belastningen med tiden och därmed förhoppningsvis få en progression under 

hela året.  

  

När tränarna inte har träningsmatcher att ta hänsyn till blir inte belastningen lika svår att 

kontrollera då man har mer tid och inte behöver formtoppa inför varje match. När sedan 

träningsmatcherna börjar så tar man hänsyn till den fysiska belastningen mer då tränarna vill 

att spelarna ska vara helt fräscha för att kunna prestera även under träningsmatcherna. Det är 

även då man börjar ta i beaktande den mentala återhämtningen. Tränare C tog också tydligt 

upp att träningsmatcher hade börjat fått en större betydelse då det blivit viktigare att göra bra 

resultat även under träningsmatcherna. 

 

"när det kommer till 1 februari ungefär då börjar c more sända alla 

träningsmatcher både från Sverige och från Portugal och vad vi nu är i Abu Dhabi 

vilket gör att det här påverkar spelarna, det här påverkar ledarna, det är inte lika 

enkelt att ta sig förbi en träningsmatchförlust som det var för 5 år sen för det står i 

tidningarna det står på sociala medier." 

 

Förklaringen är att träningsmatcherna sänds i tv från och med den 1 februari. Det gör att den 

mediala uppmärksamheten kring resultatet höjs, då det skrivs och rapporteras om det i olika 
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tidningar och sociala medier. Den mentala påfrestningen var något nytt om man jämförde 

med för 5 år sedan. Bra resultat ansågs också vara viktigt eftersom lärandet blir lättare i en 

vinnande vardag.    

 

Under tävlingssäsongen handlar allt om nästa match. Tränarna periodiserade sin träning (se 

Tabell 1) genom att genomföra ett hårt belastande pass mitt i veckan oftast, 3 dagar innan 

match. Detta gällde om det var en vecka mellan matcherna. Problemet som tränarna beskrev 

det var att Allsvenskan vid flera tillfällen har två matcher under en vecka under sitt pressade 

schema och värst är det i maj månad. Svårigheten blir då att samtidigt som spelaren ska 

återhämta sig från den förra matchen också träna på den egna taktiken och förbereda sig inför 

nästa viktiga match. Allt detta dessutom utifrån en periodisering som skulle optimera 

belastningen på bästa sätt. Det gör att periodisering inte gjordes exakt utifrån en ram som vi 

diskuterade med tränarna, antingen det portugisiska eller det holländska, utan det gällde att 

vara flexibel. Det viktiga var att spelarna skulle vara 100 % återhämtade och fräscha för att 

kunna prestera under matchen.       

 

Eftersäsongen beskrev tränarna som kravlös, men har ändå ett syfte genom att underhålla 

spelarnas fysiska status innan de åker på semester. Problematiken som en tränare beskrev det 

var att efter sista matchens slut så drog några av spelarna iväg på landslagsuppdrag som 

gjorde att genomgången av matchen inte hade kunnat gjorts utan fick göras flera veckor 

senare.                  

3.2.5 Eftersäsongsplan 

Alla tränarna var under denna period överens om att väldigt lite om ens någon taktisk träning 

kopplat till belastning gjordes. Detta eftersom spelarnas är som minst mottagliga för 

instruktioner eller ny information efter en lång och psykologiskt och fysiska krävande säsong. 

Här är det bara tal om att underhålla spelarna rent fysiskt innan de åker iväg på semester. 

Spelarna är under denna period väldigt trötta mentalt efter en lång säsong, och många har bara 

semester i tankarna. Däremot kunde fotbollsträningen se annorlunda ut från tränare till 

tränare. Några utgår alltid från tränarens taktik där tränarna jobbar med enklare principer och 

större spel (8-11 spelare/lag) och andra tränare jobbade inte alls med taktik utan här var det tal 

om att ha kul. Tränarna var däremot överens att inte ge några instruktioner under träningen 

utan det gjordes innan passet då man gick igenom vad som skulle tränas på.      

 

Generellt var alla tränarna överens men det fanns skillnader i hur man lade upp sin 

eftersäsong. Tränare D beskrev att det berodde på hur avslutningen av säsongen hade varit, 
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generellt gav tränaren de ledigt efter sista matchen och började med träningen i december 

månad. I den eftersäsongen så använder han denna period till att testa några nya övningar utan 

att för den delen vara någon tung mental belastning för spelarna.  

 

 

"träningarna måste alltid vara stimulerande och roliga för spelarna men 

framförallt under den perioden så är det viktigt att man håller att det är en skillnad 

mellan det och tävlingssäsong, så är det nån period av året som kan vara lite mer 

sådär att den inte följer periodiseringen slaviskt eller den idén då är det nog den 

här eftersäsongen i december eller om man väljer att köra i november det handlar 

om att hålla igång rent fysiskt men som ni hör så är det väldigt mycket kopplat till 

vart spelarna befinner sig mentalt hela tiden".  

 

Tränare E beskrev att de hade en veckas eftersäsong för att sedan i princip skicka iväg alla 

spelarna på semester som då skulle betyda att de fick åtta veckors semester. Under den 

veckan var det bara fotbollsträningar utifrån att låta spelarna ha kul för den mentala 

återhämtningens skull. Veckan efter sista matchen var också till för att informera alla spelarna 

om hur de skulle förbereda sig under uppehållet där varje spelare fick ett individuellt 

träningsschema som de skulle utföra under sin semester. Tränare A hade 3-4 träningar innan 

han skickade  sina spelare på ledighet och hade därmed en väldigt kort eftersäsong. Det 

gjorde att de istället samlades och började sin försäsong i december månad. Tränare B kunde 

köra lite tuffare rent fysiskt så att de tränades ner i eftersäsongen. Han gjorde det genom att 

köra fysträning inom andra idrotter som tennis, innebandy, basket för att bryta av. Det kunde 

gärna vara andra tränare men var fortfarande noga med att inte ge så mycket instruktioner. 

Sedan gick de på ledighet i december där de först fick en vecka träningsledigt för att sedan 

köra igång med sitt individuella träningsschema. Tränare C jobbade inte alls med taktik utan 

fokus var enbart på ren fotbollsglädje. Perioden är också till för att tydligt förklara vad som 

förväntas av spelarna när de kommer tillbaka från sin semester.    

 

4. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur svenska elittränare resonerade kring periodisering 

och taktikens roll inom periodiseringen. Diskussionen struktureras enligt resultatets fem 

teman och diskuteras först separat för att sedan avslutas med en sammanfattande diskussion 

och slutsats.   
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4.1 Diskussion om de fem teman 

4.1.1 Periodisering som verktyg inte som absolut sanning  

 

Kopplat till arbetets frågeställning arbetar mestadels av tränarna med fysiologisk 

periodisering för att hålla spelarna återhämtade till match och skadefria, däremot får inte 

modellen komma före spelares motivation, humör och/eller välmående. Därför beskriver 

Tränare B och E en anpassning för att ta hänsyn till dessa faktorer. Vidare ser författarna en 

potentiell ny mer holistisk modell där psykologi och spelarnas tankar, känslor, beteenden och 

välmående möjligtvis också kan periodiseras eller integreras på ett bättre sätt inom 

fysiologiska modellen. Samtidigt är fotboll som tidigare beskrivet av (Chow et al. 2016; 

Lindholm et al 2015; Solana Sanchez, Lara-Bercial & Solana-Sánchez 2014) komplext vilket 

innebär att det är svårt att vara definitiv och etablera orsak och verkan, gemensamt för 

tränarnas beskrivning var att alla tog hänsyn till externa faktorer som rådde i just deras miljö. 

Det gör i sin tur projektet mer unikt eller svårkopierat. Om Tränare A integrerar tankar och 

känslor, medans Tränare C inte gör det, men kanske har periodiserat fysiken på ett bra sätt 

kan det vara bättre i just den mijön, och den truppen, det året.  

 

Bilden som intervjuerna målar upp är en bild där processen som leder till ökad prestation inte 

är så enkel som att följa en periodiseringsmodell över psykologisk och i första hand fysisk 

belastning. Tränare B beskriver en avvikelse i modellen för att få spelarna att känna vitalitet 

och skapa prestationsförbättring genom gemenskap och återhämtning. Vidare gör tränare E en 

avvägning att spelarna i hens lag är så pass trötta och slutkörda av en hård säsong så att hen 

förlänger ledigheten under hela eftersäsongen (november + december) för att åter igen ge 

spelarna tid för återhämtning fysiskt och mentalt och komma tillbaka med vitalitet och hunger 

för att påbörja nästa säsong fullt återhämtade.  

 

Dessa perspektiv på modellens implementering ger en bild av att människan och tränarens 

ledarskap samt spelarnas välmående sätts före en viss belastning en viss dag eller modellens 

fysiska och/eller psykiska vinning. Kort ger tränarnas beskrivning en bild av att ledarskapet 

och färdigheter som motivation, vitalitet och spelarnas välmående har större påverkan på 

prestation än periodiseringsmodellen eller periodisering av taktik. Vidare ger Morgans et al 

(2016) en bild av behovet av modellen att just vara holistisk och multidisciplinär i sitt sätt att 

angripa fysisk och psykologisk belastning.  
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Lyakh et al (2016 och Verheijen (2014) har ett synsätt som är mer inriktat på fysiologiska 

aspekten kring periodisering, vidare finns det överlägset mest forskning på fysiologiska 

aspekten av periodisering. Samtidigt tar Tamarit (2015) och Morgans et al (2016) tillsammans 

med intervjuerna upp en bild som är betydligt mer multidiciplinär och holistisk där psykologi, 

och spelarnas välmående sätts framför fysiologiska vinningen med periodisering. Denna 

diskrepans tror författarna beror på en förändrad vetenskapssyn och ett skifte på hur saker 

studeras, från ett mer kvantitativt och monodisciplinärt till mer kvalitativt och 

multidisciplinärt för att förstå verkligheten bättre. Periodisering av taktik är just ett sådant 

ämne som studeras bäst multidiciplinärt.  

4.1.2 Spelarnas mottaglighet/mental periodisering 

Tränarna beskriver en process där spelarna är människor framför fotbollsspelare och där 

motivation behöver skapas eller tas hand om för att prestationen ska vara på topp. Prestation 

på elitnivå och den mängd matcher som spelarna ställs inför gör periodiseringen och spelarnas 

mottaglighet under träning och match svår. Återhämtningen och periodiseringen beskrivs i 

litteraturen som svår kopplat till alla aspekter som ska hanteras psykologiskt, fysiologiskt, 

kollektivt, individuellt (Morgans et al 2016). Vidare beskriver Morgans et al (2016) att 

återhämtningen och periodiseringen bör ta helheten och holismen i beaktande kopplat till alla 

ovanstående faktorer.  

 

Det är den holismen Tränare C beskriver genom att ta hänsyn till klimat. Alla tränare tog 

också upp den individuella faktorn i spelarnas mottaglighet samt att ta hänsyn till allas 

personligheter och hantera alla olika, även detta stämmer överens med både (Morgans et al 

2016; Lyakh et al 2016). Samtliga tränare beskriver att spelarnas mottaglighet kopplat till när 

och hur man ska använda periodisering av taktik har en stor påverkan på förväntad prestation. 

Vidare beskriver tränare C sociala medier och ökad uppmärksamhet samt ökat 

informationsflöde som en stor skillnad på kort tid kopplat till spelares mottaglighet. Tränare C 

beskriver ökad bevakning av försäsong som ett ytterligare moment att ta hänsyn till i sin 

periodisering och/eller hantering av spelarnas mottaglighet då spelare läser och påverkas av 

rapporteringen kopplat till deras prestationer på olika sätt. Morgans et al (2016) beskriver en 

hantering/icke-hantering av extern och intern stress som stor påverkan på prestation.  

4.1.3 Taktiken är övergripande 

Samtliga tränare beskriver taktiken som övergripande. Under tävlingssäsong är egna lagets 

arbetssätt, principer och roller (samt hur man anpassar dessa till motstånd) centrala för att ta 

poäng. Samtidigt beskriver tränarna en tidsbrist och ett oregelbundet matchschema under 
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tävlingssäsongen som ett hinder. Ingen vecka är den andra lik, vilket innebär att 

periodiseringen av taktik blir svår. Det tar vissa spelare upp till tre dygn att återhämta sig efter 

match, har man då två matcher i veckan så blir det ett pressat schema (Lyakh et al 2016).  

 

Tränarna beskrev i intervjuerna att nästa match är avgörande och att deras enda uppgift är att 

vinna eftersom det är det som i slutändan betyder om tränarna behåller jobbet eller inte. Alla 

tränarna har sin taktik som de tror är den vinnande metoden och under den tid tränarna har 

gäller det att lära ut taktiken till spelarna eftersom detta är en avgörande orsak till att vinna 

nästa match (Tamarit 2015; Filetti et al 2016). Filetti et al (2016) beskriver att den taktiska 

biten är en stor bidragande orsak till en bättre prestation. Tamarit (2015, s. 34) beskriver även 

att beslut spelaren tar under match måste tränas under träning. Det gör tränarna genom att 

lägga upp träningen utifrån sin egen taktik för att framkalla beteenden och situationer som 

kan uppstå under match och därmed provocera fram beslut utifrån given situation som ska 

hjälpa spelaren att lösa uppgiften på bästa sätt.  

 

Författarna har under intervjuerna fokuserat mer på den fysiska belastningen kopplat till 

taktik men tränarna påminde oss alltid om den mentala biten. Hur viktigt det är att inte bara 

återhämta sig fysiskt men också mentalt. Tränarna beskrev under intervjuerna hur viktigt det 

var att spelarna var mottagliga för ny information angående taktik då det är avgörande för hur 

bra spelarna skulle snappa upp informationen. En annan aspekt är att under veckan också 

anpassa sig lite efter hur motståndaren spelar. Här var det lite delade meningar bland tränarna 

om hur mycket tid som skulle läggas beroende på motstånd. Det gör att det finns flera 

aspekter att ta i beaktande när man planerar veckans innehåll. 

4.1.4 Periodernas olika krav 

Säsongen delades upp i 3 olika faser, försäsong, tävlingssäsong och eftersäsong. Tränarna 

hade olika sätt att lägga upp försäsongen. Tränare E försökte ha samma belastning under hela 

året och satte mer krav från sina spelare att bibehålla sin fysik under sin ledighet för att 

därmed kunna starta försäsongen på en hög nivå istället för att bygga upp den. Tränare A 

började träna lugnt för att sedan successivt öka belastningen för att på såsätt få en mer jämn 

belastningskurva. Att tränarna vill att spelarna ska bibehålla sin fysiska status efter sin 

ledighet kan vara att tävlingssäsongen nuförtiden börjar tidigare. Idag börjar tävlingssäsongen 

med Svenska Cupen i mitten på februari och det gör att försäsongen inte ser likadan ut som 

för 10 år sedan.  
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En annan aspekt att ta hänsyn till under försäsongen är träningsmatchernas betydelse. Tränare 

C beskrev att det har fått allt större betydelse eftersom att de idag tv sänds från de olika 

träningslägren som lagen befinner sig på. Att förlora en match är idag av större konsekvens än 

för 10 år sedan och med informationen via sociala medier ökar trycket på spelarna allt mer  

(Lyakh et al 2016).  

 

Under tävlingssäsong handlar allt om att vinna nästa match. Problematiken i att träna på sin 

egen taktik samtidigt som laget måste förbereda sig inför nästa match beskrev tränarna med 

att det ibland under Allsvenskan kan vara upp till 2 matcher/vecka. Det gör att avvägningen 

mellan återhämtning och inlärning av ny information samt förberedelse för hur motståndarna 

spelar är det som tränarna behöver ta i beaktande. Samtliga tränarna beskrev också att 

periodiseringen inte heller alltid utgår från en ram utan det gällde att vara flexibel. Det viktiga 

som tränarna beskrev var att spelarna var 100 % återhämtade till nästa match. Det gör att 

tränarna inte bara behöver ta i beaktande lagets periodisering utifrån taktik men också se till 

den individuella periodiseringen. Det gäller alltså att ha koll på den individuella belastningen 

utifrån spelarens position, matchtid, sömn och stress (Morgans et al 2016). Samtliga tränarna 

beskrev vidare att en daglig kommunikation med spelarna om hur de mår var effektivt för att 

individualisera belastningen samtidigt som tränarna hade tillgång till gps system som 

kontrollerar den fysiska belastningen.       

 

Eftersäsongen var tränarna överens om att det var fasen då varken nya taktiska ingångar 

gjordes samt en ganska kravlös period då säsongen var slut och spelarna väldigt trötta 

mentalt. Däremot var det den fasen som tränarna lade upp på helt olika sätt.   

4.1.5 Eftersäsongsplan 

I detta tema hade tränarna olika åsikter kring hur denna del av säsongen skulle genomföras. 

Eftersäsongen är en övergångsperiod utan tävling eller något speciellt behov av förberedelse 

inför tävling för dessa tränare. Periodens krav är således en fingervisning, och där är alla 

tränarna också överens om att det är viktigt att inte överbelasta spelarna mentalt utan att mer 

bibehålla fysiska förmågor för att kunna gå in i försäsongen utan för låg fysisk kapacitet. 

Däremot beskriver tränarna olika förhållningssätt till dessa krav, tränare D beskrev ett 

förhållningssätt som gick ut på att göra upp en plan utifrån spelarnas mottaglighet och hur 

säsongen och senaste matcherna slutat för att sedan anpassa eftersäsongen lite efter det. 

Tränare E skickade iväg sina spelare på åtta veckors semester med individuella 

träningsprogram. Vidare beskrev tränare B att hen gjorde tuffa pass fysiskt för att behålla 

spelarnas fysik.  
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Väldigt olika metoder, men med gemensam faktor att eftersäsongen är till för mental 

återhämtning med vila och semester mentalt samt för att bibehålla fysiska förmågor. Med 

denna bakgrund och kopplat till spelarnas mottaglighet tror författarna det finns stor potential 

i eftersäsongen om spelarna är mottagliga för det att öka fysiska/tekniska och taktiska 

förmågor och få försprång gentemot konkurrenter om dessa väljer att vila.  

 

5. Slutsats 

Resultatet av studien visade att periodisering av taktik är enligt tränarna en komplex process 

som innebär att man utgår ifrån en modell för att kunna överföra så mycket av sin egen taktik 

och motståndarens taktik så effektivt som möjligt över tid. Implementeringen av den taktiska 

periodiseringen ser annorlunda ut beroende på vilken säsong man är inne i. Implementeringen 

måste väga in externa faktorer. En extern faktor som väger tungt är hur mottagliga spelarna är 

för den information i form av taktik man vill implementera för stunden. Huvudmålet trots 

hänsyn till externa faktorer är dock att utveckla individ och lag i sin taktik och över tid för att 

vinna matcher. Det är däremot svårt att generalisera resultatet då intervjun har begränsningar i 

urval och frågor.  

Författarna ser periodisering av taktik som en komplex process som riktar in sig på att få 

helheten med en mängd externa faktorer att stämma för optimal prestation.  Tränarna tar upp 

centrala externa faktorer i deras miljö. Viktiga slutsatser är vikten av mental periodisering och 

spelarnas välmående för optimal träningsprocess i relation till fysiologisk belastning och den 

balansgången som blir för prestationsoptimering av dessa två externa faktorer. 

 

Det holistiska synsättet på spelarnas mottaglighet är uppenbart i tränarnas resonemang, 

samtidigt finns det lite forskning om ämnet, författarna skulle därför vilja belysa behovet för 

vidare forskning kring mental periodisering och spelares mottaglighet för att få ökad kunskap 

om hur tränare kan hantera spelare individuellt och kollektivt kring mental periodisering för 

att få ut maximal prestation av människan och fotbollsspelaren.  

 

Författarna hade velat utveckla studien med fler och djupare intervjuer för ökad förståelse av 

de prioriteringar som görs i samband med träning och match och samtliga externa faktorer 

som spelar in på helheten. Författarna hade också tyckt det var intressant att följa upp det med 

en observationsstudie där man observerar en tränare i dess roll för att se om tränaren lever 
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upp till det han faktiskt säger. Hur det praktiskt ser ut när tränaren jobbar med de taktiska och 

mentala delarna i träningen.     
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1. Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

I bilagan Litteratursökning ska du återge de sökningar du har gjort för att hitta tidigare 

forskning inom ditt ämnesområde. Litteratursökningen ska finnas med som en bilaga i din 

uppsats. 

 

Syftet med att redovisa litteratursökningen är att läsaren av ditt arbete ska kunna återskapa 

dina sökningar och på så sätt kunna hitta intressanta dokument. Redovisningen hjälper också 

läsaren att kunna bedöma om du sökt på relevanta ämnesord utifrån dina frågeställningar och 

om du genomfört sökningarna på ett bra sätt.  

 

Använd denna mall när du gör din bilaga. Det gör ingenting om bilagan blir längre än en sida. 

 

Syfte och frågeställningar: Här skriver du uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Vilka sökord har du använt? 

Periodization, elite, soccer, recovery, Tactical, training, performance,  

 
 

Var har du sökt? 

PubMed, SportDiscus, Google Scholar 

 
 

Sökningar som gav relevant resultat 

Periodization elite soccer* 

Recovery soccer* 

Tactical soccer performance* 

Recovery soccer review* 

 

 

Kommentarer 
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2. Bilaga 2 

Intervjuguide 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka när och hur svenska elittränare jobbar med 

periodisering av taktik. 

Innan intervjun skickade vi iväg ett informationsblad om vad uppsatsen kommer handla om 

och därför förutsatte att personen vi intervjuade hade en aning om begreppet periodisering. 

Svaren kommer behandlas anonymt 

Hela intervjun kommer transkriberas  

 

Bakgrundsfrågor: 

Hur gammal är du? 

Vad har du för tränarutbildning? (soccerservices) - tränarutbildning 

Hur många år har du varit tränare? 

Hur många år har du varit ansvarig tränare på elitnivå? 

Vad innebär periodisering för dig? 

Vad innebär taktik för dig?  

Vad innebär periodisering av taktik för dig? 

 

Försäsong 

När implementerar du taktiken i förhållande till belastningen under försäsongen? 

Hur implementerar du taktiken i förhållande till belastningen under försäsongen? 

Hur implementerar du taktiken i förhållande till belastningen mellan veckor i försäsongen? 

Hur implementerar du taktiken i förhållande till belastningen mellan träningspassen under en 

vecka i försäsongen? 

Arbetar du under veckan med egna taktiken/arbetssätt gentemot nästa motståndare? 

Om JA- När och hur arbetar du? 

Om NEJ- Beskriv ditt egna tillvägagångssätt 

 

Tävlingssäsong 

När implementerar du taktiken i förhållande till belastningen under tävlingssäsongen? 

Hur implementerar du taktiken i förhållande till belastningen under tävlingssäsongen? 

Hur implementerar du taktiken i förhållande till belastningen mellan veckor i 

tävlingssäsongen? 
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Hur implementerar du taktiken i förhållande till belastningen mellan träningspassen under en 

vecka i tävlingssäsongen? 

Arbetar du under veckan med egna taktiken/arbetssätt gentemot nästa motståndare? 

Om JA- När och hur arbetar du? 

Om NEJ- Beskriv ditt egna tillvägagångssätt 

Hur implementerar du taktiken i förhållande till belastningen under ett träningspass i 

tävlingssäsong? 

 

Eftersäsong 

När implementerar du taktiken i förhållande till belastningen efter säsongen? 

Hur implementerar du taktiken i förhållande till belastningen efter säsongen? 

Hur implementerar du taktiken i förhållande till belastningen mellan veckor efter säsongen? 

Hur implementerar du taktiken i förhållande till belastningen mellan träningspassen under en 

vecka efter säsongen? 

Hur implementerar du taktiken i förhållande till belastningen under ett träningspass efter 

säsongen? 

 

Utvärdering: 

Hur utvärderar ni taktiken i träning? 

Hur utvärderar ni taktiken i match? 

Hur utvärderar ni belastningen i träning? 

Hur utvärderar ni belastningen i match? 

  

Organisation: 

Hur sker planeringen av träningspasset för dagen och veckan? 

Följdfrågor: ??  

Beskriv organisatoriskt hur ni planerar träning av taktik 

Följdfrågor: ?? 

Beskriv organisatoriskt hur ni planerar periodisering av träningenVad prioriteras först? 

Belastning eller taktik? 
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3. Bilaga 3 

Informationsblad 

Vi heter Axel Wittsell och Erik Stahl och är studenter på Tränarprogrammet i 

idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm. Under 

höstterminen ska vi skriva vår kandidatexamen (bachelor) inom idrottsvetenskap där vi är 

intresserade av svenska elittränares periodisering av taktik inom fotboll. Närmare bestämt när 

och hur svenska elittränare planerar och genomför sin träning av taktik och lagets 

spelidé/arbetssätt kopplat till belastning. Handledare är Janne Ferner från GIH.   

 

Bakgrund 

I dagens elitfotboll är spelschemat tätt och karaktäriseras av en till två matcher per vecka. 

Detta ställer höga krav på tränarens förmåga att återhämta laget och spelarna på bästa sätt. 

Återhämtning och kontroll av belastning (periodisering) är en viktig del i elitfotbollen för att 

förbereda laget inför nästa match optimalt.  

Samtidigt ska man som tränare också förbereda laget inför nästa match i förhållande till lagets 

arbetssätt och taktik för att förbereda sig på nästa motståndare samt arbeta med sin egen 

spelidé för att utveckla laget och dess individer på bästa sätt.  

Syftet med studien är att undersöka hur svenska elittränare resonerar kring periodisering och 

taktikens roll inom periodiseringen. Hur taktiken prioriteras och implementeras i förhållande 

till periodisering av belastning och det täta matchschemat.  

 

Genomförande och rättigheter 

Medverkan i studien är helt frivilligt och du har rätt att avbryta intervjun när som helst utan 

att ange skäl. Intervjuerna kommer att spelas in för att underlätta analys. Du kommer som 

deltagare ha möjlighet att läsa utskrifterna av intervjun och förtydliga svar om du önskar. 

Efter eventuell granskning av dig kommer utskriften anonymiseras i största möjliga 

utsträckning och namn och platser avlägsnas. Resultaten av studien kommer att presenteras så 

att det inte går att identifiera enskilda personer. 

Ditt deltagande är anonymt och endast vi (Erik och Axel) kommer ha tillgång till ljudfilerna 

från intervjuerna. Den avidentifierade versionen kommer min handledare eventuellt ha 

tillgång till för att bistå mig i min analys. Ljudfilerna och utskrifterna av intervjuerna kommer 

att förvaras på ett säkert sätt. I samband med intervjun kommer du ge skriftligt informerat 

samtycke att deltaga i studien.  

Om du har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 


