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Sammanfattning 

Syfte och frågeställning - Studien undersöker hur tränare inom barn- och ungdomsfotbollen i 

Stockholm leder sina adepter i träning. Forskningsfrågorna lyder: 

• Vilka ledarskapsbeteenden tillämpar tränare inom barn- och ungdomsfotbollen under 

pågående träning? 

• Vilka typer av frågor använder tränarna och på vilka sätt utövas feedback/återkoppling? 

• Vilka praktiska ledarskapsbeteenden kan identifieras i olika teorier om ledarskap?  

Metod - I detta arbete genomfördes en etnografisk observation av tio fotbollstränare i åtta 

olika pojklag mellan tio och 19 år. Både träningen och tränarens röst spelades in. Tränarnas 

beteenden summerades i en tematisk analys för att ta reda på mönster i ledarskapet.   

Resultat - Resultaten visar fyra tematiska områden av tränarnas tillämpade ledarskap, 

nämligen tillämpning av frågor, tillämpning av feedback, gruppsamlingar och atmosfär. 

Frågor används i ledande syfte eller som öppna frågor medan feedback ges specifikt eller 

icke-specifikt. De tillämpade ledarbeteendena kan kategoriseras in i dem olika 

ledarskapsstilar i Full Range of Leadership modellen. 

Slutsats - Beroende på ledarbeteendenas kontext skiftar tränarna framför allt mellan 

transaktionellt och transformationellt ledarskap.  

Abstract 

Aim – The study researches how coaches in child- and youth soccer in Stockholm lead their 

followers in practice. The research questions are:  

• Which coaching behaviors do coaches apply in child and youth soccer practices? 

• Which types of questions do coaches use and how is feedback applied?  

• Which practical leadership behaviors can be identified in leadership theory?  

Method - The applied method is an ethnographic observation of ten coaches in their practices 

in eight boys’ football teams between ten and 19 years of age. Both practice and voice were 

recorded and subjected to a thematic analysis of behavioral patterns.  

Results - The results show four themes of coaches’ applied leadership. These are application 

of questions, application of feedback, group gatherings and atmosphere. Questions are used in 

a leading fashion or as open questions, while the type of feedback is specific or non-specific. 

The applied leadership behaviors can be categorized in the Model of the Full Range of 

Leadership. 

Conclusion - Depending on the context of the behavior coaches vary especially between 

transactional and transformational leadership.   
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1 Introduktion 

”All evidens finns på fotbollsplanen. Den ljuger inte. Jag behövde ta många 

hemska beslut och jag behövde vara hänsynslös. Jag förväntade mig aldrig att 

mina spelare älskade mig, men jag vill inte att de hatade mig heller, eftersom det 

hade gjort det omöjligt att få ut det bästa av dem. Allt som jag ville var att de 

respekterade mig och följde mina instruktioner.” (Ferguson & Moritz, 2015, s. 

121). 

 

I ovanstående citat beskriver Sir Alex Ferguson hur han såg på sin relation till sina spelare. En 

relation mellan en tränare och spelare som representerar en liten, men ack så åtråvärd, del av 

fotbollsvärlden. Varje dag äger ett otal fotbollsträningar rum runt om i Stockholm, där spelare 

och tränare drömmer om att en dag kanske kunna ta sig till den delen av fotbollsvärlden där 

Sir Alex Ferguson verkade. Hur ser det egentligen ut, när barn och ungdomar tränar fotboll i 

Stockholm och inte minst hur gör tränarna i Stockholms barn- och ungdomsfotboll när de 

leder sina lag dag ut och dag in? Mot bakgrunden av Positive Youth Development är barn- 

och ungdomsidrottens önskade utfall ett livslångt utövande, personlig utveckling och en hög 

kunskapsnivå i respektive idrott (Turnnidge & Côté, 2018). Önskemålet är att många barn- 

och ungdomar fostras i sunda och positiva idrottsmiljöer. Dock har det poängterats att 

deltagande i idrott inte är lika med positiva utfall hos unga människor. I det tillskrivs ledaren 

mycket, delvis outnyttjad, potential att påverka unga människor med rätt typ av ledarskap 

(Turnnidge & Côté, 2018). 

 

Ledarens betydelse inom idrottsmiljön kan förstås bättre utifrån forskning inom fältet med 

hjälp av olika ledarskapsteorier. Northouse definierar ledarskap som ”en process, där en 

individ påverkar en grupp individer att uppnå ett gemensamt mål” (Northouse, 2015, s. 5). 

Gould och Voelker (2012) menar att det är tveksamt att både tränare och idrottslärare förses 

med tillräckligt med adekvat utbildning inom ledarskap för att effektivt kunna leda barn och 

ungdomar. Samtidigt påpekas det att tränarutbildningar fokuserar för mycket på hur en 

träning genomförs och hur spelare förvärvar färdigheter, snarare än vilket ledarskap som bör 

tillämpas beroende på situation och spelare (Turnnidge & Côté, 2018). I och med detta finns 

det ett behov att förstå hur det förhåller sig i praktiken. Denna studie har för avsikt att 

undersöka hur tränare gör och hur deras ledarskap ser ut under sina träningar i barn- och 

ungdomsfotboll. 
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1.1 Definitioner 

I följande del kommer viktiga begrepp att definieras. Det handlar om barn- och 

ungdomsfotboll, ledare och följare. 

1.1.1 Barn- och ungdomsfotboll 

I enlighet med Riksidrottsförbundet (2009) syftar barnidrott på ”idrott till och med tolv års 

ålder” (2009, s. 11) och ungdomsidrott på ”idrott för tonåringar 13-20 år” (2009, s. 11). 

Denna uppsats behandlar tränare i fotbollsverksamheter i dessa åldrar. 

1.1.2 Ledare och följare 

Northouse (2015) diskuterar begreppen ledare och följare och kommer fram till att det 

förstnämnda är ”människor som utövar ledarskap” (2015, s. 6) medan det andra är ”de som 

ledarskapet är riktad på” (2015, s. 6). Bass (1998) beskrev följaren i relationen som 

”underordnad” (1998, s. 3). Det åskådliggör utvecklingen av konceptet följare, som började 

tillämpas inom organisatoriska, militära eller utbildningskontexter (Bass, 1998). 

Fotbollstränare tar på sig rollen som ledare för ett fotbollslag, där spelarna är följarna.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras teori om ledarskap och etnografi. Under ledarskapet diskuteras 

relationen mellan ledare och följare samt Bass’ Full Range of Leadership-modell (1998). 

2.1 Relationen mellan ledare och följare 

I en ledarskapsprocess är både ledare och följare involverade (Northouse, 2015). Därmed kan 

processen förstås som en interaktion mellan ledare och följare, som dessutom är ömsesidigt 

beroende av varandra (Northouse, 2015; Robbins & Judge, 2009, i Balwant, 2016). Inom 

fotbollskontexten uppstår en makthierarki mellan tränaren i rollen som ledare och spelaren. 

Makt definieras som ”ett partis kapacitet (agenten) att utöva inflytande på ett annat parti 

(målet)” (Yukl, 2006, s. 146). Balwant (2016) skiljer konceptet makt i relationen mellan 

följare och ledare i två olika typer av makt. Dessa är både formell och personell makt. 

Formell makt betecknar den hierarkiska skillnaden. Det innebär att ledaren kan ge uppgifter 

till följaren och att den kan besvara följarens handlingar med positiva och negativa 

konsekvenser. Den personella makten påverkas av följarens förtroende för ledaren. Den 

uppstår när ledaren är en god förebild, när andras attityd mot ledaren är positiv och när 

följaren upplever att ledaren kan hjälpa den att lära sig (Johns & Saks, 2007; Raven, 2008, i 

Balwant, 2016).  

 

I barn- och ungdomsfotboll finns det likheter till klassrumssituationen, som Balwant (2016) 

använder för att beskriva maktrelationen mellan ledare och följare. Tränaren utövar formell 

makt på spelare genom att kunna bestämma vilka spelare som får spela på vilken position. 

Det finns också lag där tränaren till och med kan bestämma vilka spelare som får fortsätta i 

laget. Den personella makten blir viktig när tränaren leder ett lag med flera spelare, där den 

behöver få med sig informella ledare. Annars kan maktutövandet även verka åt det motsatta 

hållet. Cox (2019) skildrar hur den italienske tränaren Marcello Lippis relation med sitt lag 

försämrades efter att han hade förlorat lagkapten Didier Deschamps’ förtroende. 
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2.2 Model of the Full Range of Leadership 

Figur 1. Model of the Full Range of Leadership (efter Bass, 1998) 

Bass (1998) tog fram Full Range of Leadership-modellen, som visas i Figur 1. I modellen 

visas fem olika sätt att leda på. Dessa är laissez faire-ledarskap (LF; som vidare betecknas 

som låt-gå-ledarskap), management-by-exception (uppdelad i ett passivt och ett aktivt 

koncept; MBE-P och MBE-A; framöver kommer det att refereras till undantagsstyrning), 

contingent reward (CR; i resten av texten kommer det att benämnas som betingad belöning) 

och I:na (idealiserat inflytande, inspirerande motivation, intellektuell stimulering och 

individuell hänsyn). De olika ledarskapsnivåerna är arrangerade längs tre axlar. Utifrån 

följden ovan är ledaren passiv vid låt-gå-ledarskap och aktivt vid tillämpning av dem fyra 

I:na. Ledaren är ineffektiv vid låt-gå-ledarskap ledarskap och effektiv när ledaren befinner 

sig i området av dem fyra I:na. Frekvensen avser hur ofta en ledare tillämpar respektive typ av 

ledarskap med låt-gå-ledarskap. Det framgår en värdering, eftersom en representation som i 

Figur 1 benämns som en ”optimal profil” (Bass, 1998, s. 7).  

 

Bass sammanfattar koncepterna till tre ledarskapsstilar: låt-gå-ledarskap, transaktionellt 

ledarskap (TAL) och transformationellt ledarskap (TFL). Medan låt-gå-ledarskap står för sig 

själv utgörs transaktionellt ledarskap av undantagsstyrning och betingad belöning. 

Transformationellt ledarskap består av dem fyra I:na, idealiserat inflytande, inspirerande 

motivation, intellektuell stimulering och individuell hänsyn (Bass, 1998; Lefebvre, Turnnidge, 

& Côté, 2019). 
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Utgångspunkten för Bass’ (1998) resonemang är att samtliga ledare skiftar mellan de olika 

nivåerna i modellen vid olika tidpunkter, där de transformationella ledarskapsbeteendena 

ytterligare utökar de transaktionella ledarskapsbeteendenas effekter. En god ledare rör sig på 

denna modell mellan transaktionella och transformationella ledarbeteenden enligt Bass 

(1998). Han exemplifierar detta med hur presidenterna Franklin D. Roosevelt och Harry 

Truman ledde USA innan, under och efter andra världskriget (Bass, 1998). 

2.2.1 Låt-gå-ledarskap 

Denna typ av ledarskap karakteriseras av icke-utövat ledarskap. Ledaren avstår från sitt 

ansvar att leda, vilket leder till att ledarskapsbeteendena tillämpas sent eller inte alls. Det kan 

därmed talas av ett frånvarande eller undvikande ledarskap (Bass, 1998).  

2.2.2 Transaktionellt ledarskap 

Som det anfördes ovan består TAL av tre nivåer, vilka som är den passiva och den aktiva 

undantagsstyrningen och betingad belöning. Dessa tillämpas i ett disciplinerande eller 

belönande syfte av ledaren. Undantagsstyrning avser ett korrigerande ledarskap. Underlaget 

är att följarna tillämpar beteenden, som avviker från förväntan. I detta fall kan ledaren agera 

på ett aktivt eller passivt sätt. När ledaren väljer att tillämpa den passiva undantagsstyrningen, 

så förhåller sig alltid som vanligt fram tills ledaren identifierar beteenden, som avviker från 

det förväntade eller eftertraktade, vilket leder till en intervention. Vid den aktiva 

undantagsstyrningen arrangeras det situationer, där fel och misstag kan förekomma, så att 

ledaren sedan ingriper och korrigerar misstaget. Den betingade belöningens belönande syfte 

uppstår i en form av handel, där ledaren och följaren kommer överens om att en väl utförd 

uppgift motsvarar någon form av eftertraktat utbyte för följaren. Det kan vara avtalat eller ske 

på ett för följaren oförväntat sätt (Bass 1998). 

2.2.3 Transformationellt ledarskap 

TFL består av fyra områden: idealiserat inflytande (tidigare karismatiskt ledarskap), 

inspirerande motivation, intellektuell stimulering och individuell hänsyn. Idealiserat 

inflytande menar att ledare beter sig som förebilder med höga krav på moraliskt och etiskt 

positivt uppträdande och lyckas leva upp till det kontinuerligt. Det gör att följarna respekterar 

och litar på sina ledare och försöker att reproducera deras beteenden.  
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När ledaren lever upp till inspirerande motivation, så agerar den inspirerande, optimistiskt 

och motiverande. Därvid erbjuds positiva framtidsscenarier, som framkallar tydliga 

förväntningar på varandra. Det leder till följarnas samarbete att uppnå både mål och vision 

(Turnnidge & Côté, 2018).  

 

Idealiserat inflytande och inspirerande motivation kan betraktas som en enhet (Bass, 1998). 

Efter fortsatt forskning inom fältet tyder det dock på en avgränsning av båda delar (Turnnidge 

& Côté, 2018). Den intellektuella stimuleringen av följare går ut på att skapa ett klimat, där 

det är attraktivt att vara kreativ, innovativ och ifrågasättande. Nya idéer och tillvägagångssätt 

välkomnas utan att framföra kritik på grund av avvikande förslag eller misstag (Bass, 1998).   

 

Det som ytterligare kännetecknar transformationella ledare är individuell hänsyn. Ledaren tar 

hänsyn till sina följares individuella behov och accepterar deras styrkor och svagheter, för att 

vägleda deras unika utveckling. Utifrån frekvent tvåvägskommunikation baserat på att lyssna 

noggrant och genom ett delegerande arbetssätt skapar ledaren en nära relation till följaren 

(Bass, 1998).  

 

I nyare studier behandlas TFL som en självständig ledarskapsteori (Turnnidge & Côté, 2018). 

Den tidigare använda termen karismatiskt ledarskap har under åren myntats om till 

idealiserat inflytande. Det finns i huvudsak tre anledningar till det. Den första är att ordet har 

under åren laddats med många konnotationer i olika samhällsdiskurser, vilket medför en för 

stor subjektivitet i tolkningen av ordet och kan därmed bli missledande som begrepp i 

frågeformulär eller intervjuer (Bass, 1998; Avolio, Bass, & Jung, 1999). För det andra, så har 

ordet även laddats med för starka associationer till pseudo-transformationella ledare som 

Hitler eller Mussolini. Den tredje anledningen är att den konnotativa uppladdningen av ordet 

har lett till att andra områden av TFL har subsumerats av begreppet karisma (Bass, 1998). 

Utifrån ett kritiskt perspektiv mot TFL bör det nämnas att det är ett koncept som överlappar 

med andra ledarskapsstilar, exempelvis det autentiska ledarskapet (Banks, McCauley, 

Gardner, & Gauler, 2016). 

2.3 Etnografi 

Etnografisk forskning definieras i och med att den ”skapar förklaring som uttrycks genom 

teori som är grundad i meningen hos aktörerna som studeras” (Aspers, 2011, s. 13). Geertz 

(1973) beskriver detta mera utförligt genom att den försöker att ”förstå vad som sker utifrån 

aktörernas perspektiv” (1973, i Aspers, 2011, s. 21). Aspers (2011) lägger fram etnografin 
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som ett förhållningssätt av forskaren mot forskningen. Det går ut på att lära sig forskningen i 

praktiken när den genomförs. Denna praktiska ansats går ut på att närma sig 

forskningsobjektet så mycket det går för att uppnå en bättre förståelse av det. Därför 

karakteriseras etnografisk forskning av just förståelsen av det som studeras och försöket att 

närma sig det. Båda koncept i etnografin behöver varandra, då det inte leder till förståelse att 

endast närma sig ett forskningsobjekt eller tvärtom. Med förståelsen genomförs närmandet på 

ett givande sätt och genom att närma sig forskningsobjektet på rätt sätt uppnås förståelsen av 

föremålet för forskningen (Aspers, 2011). 
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3 Tidigare forskning 

I Fundbergs (2003) Kom igen, gubbar! om pojkfotbollen och maskuliniteter genomfördes en 

etnografisk observationsstudie på fältet med hjälp av videoinspelningar, intervjuer och 

fältanteckningar. Författaren var med ett pojkfotbollslag på träningar, matcher och cuper 

under en fyraårsperiod för att kunna analysera hur pojkarna i laget förhandlade och 

konstruerade olika former och normer av maskulinitet (Fundberg, 2003). Denna studie utgår 

från ett väldigt likt metodiskt upplägg. Medan fokus hos Fundberg (2003) låg på pojkarnas 

sociala förhandling av maskulinitet riktar detta arbete sin uppmärksamhet på tränare inom 

barn- och ungdomsfotbollen och deras praktiserade ledarskap under träningarna. 

Däremot har andra forskare närmat sig området av tillämpat ledarskap på olika sätt och i olika 

kontexter. Ett urval av dessa presenteras i följande del. 

 

Med Full Range of Leadership-modellen som utgångspunkt har många forskare börjat 

intressera sig för framför allt de delar som tillskrivs TFL. Det anses vara en ledarskapsstil, 

som barn och ungdomar bör tillämpa på varandra. (Gould & Voelker, 2012). För att kunna 

verifiera och mäta TFL:s utfall hos följarna behövde korrelationen mellan ledarskapets 

effekter och tillämpade ledarbeteenden förstås. Det ledde till framtagandet av olika versioner 

av Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). Avolio, Bass och Jung (1999) testade 

modeller med olika antal av faktorer, där det framkom att en modell med sex faktorer 

fungerade bäst för utvärderingen av ledarskapsbeteendena. Det behöver dock läggas till att 

idealiserat inflytande och inspirerande motivation slogs ihop. Utan det hade det använts 

samma faktorer som i Full Range of Leadership-modellen.  

 

Vella, Oades & Crowe (2013) forskade på samverkan av tränarens ledarskap, relationen 

mellan tränare och idrottaren, positiva erfarenheter inom idrottarnas utveckling samt lagens 

framgång. De kunde visa att lagens framgång inte stod i något sammanhang till idrottarnas 

erfarenheter av sin utveckling. Däremot kunde det visas en positiv korrelation av TFL med 

idrottarnas positiva erfarenheter och en negativ korrelation av TFL med idrottarnas negativa 

erfarenheter. För att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en positiv upplevelse av 

utvecklingen hos idrottarna framställdes en kombination av en bra relation mellan tränare och 

spelare samt en tillämpning av TFL (Vella, Oades, & Crowe, 2013).  

 

I forskning kring relationen mellan tränare och spelare togs konceptet av de fyra C:n fram, 

som anses vara resultat av en tränares effektiva ledarskap (Côté & Gilbert, 2009). De fyra C:n 
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är kompetens, självförtroende, koppling och karaktär (Côté & Gilbert, 2009). För att 

ytterligare kunna specificera ledarskap i mer konkreta förhållningssätt och attityder 

redigerade Gilbert, Nater, Sisik och Gallimore (2010) John Woodens Succépyramid om till 

the Idrottsinlärningens Succépyramid. Olika förhållningssätt och egenskaper som associeras 

med framgångsrika tränare anordnas som stenar av en pyramid. Dessa är ömsesidigt beroende 

av varandra och exempel är bland annat konsistens, initiativ och tålamod (Gilbert, Nater, 

Sisik, & Gallimore, 2010).  

 

I en annan studie intervjuades tre tränare om sina år som tränare inom engelska Premier 

League (Mills & Boardley, 2016). Resultatet visade en stor variation av tillämpade 

ledarskapsbeteenden i både frekvens och kvalitet. Framför allt refererades det till den 

inspirerande och motiverande karaktären av tränarnas ledarskap. Bara en av de tre tränarna 

kunde exemplifiera hur den gjorde för att stimulera spelarna intellektuellt. Dessutom hade 

tränarna svårt att modellera en attityd för Fair Play. Det kom fram att de använde sig av 

distraherande eufemismer för att kringgå regler eller genom att delegera bort den typen av 

etiskt och moraliskt ansvar (Mills & Boardley, 2016).  

 

Balwant (2016) betraktade tillämpningen av TFL inom kontexten av institutioner för högre 

utbildning. Enligt resultaten främjar TFL studenternas engagemang, motivation och prestation 

i sin utbildning. Dessutom är den effektivare i klassrumssituationen än på distansutbildning. 

Det tyder på att TFL bidrar till en bättre relation mellan ledare och följare. För studenterna 

kunde det registreras förhöjda nivåer av tillfredsställelse med utbildningsinnehåll, lärosäte och 

lärare när lärarna levde upp till TFL-ledarbeteenden. I en allt högre konkurrens mellan olika 

föreningar, idrotter och fritidsintressen finns det en betydande marknadsföringspotential i 

tillämpning av TFL (Balwant, 2016). Svårigheten med att forska på maktförhållandena mellan 

tränare och spelare är att den brukar ske genom frågeformulär. Dessa återger individernas 

perspektiv utifrån sin respektive roll. Även Konter, Loughead och Paradis (2019) beskriver i 

sin genomgång endast frågeformulär som verktyg för att mäta makt i ledarskapskontexten. 

 

Det kan konstateras att tidigare forskning har fokuserat mycket på följarnas upplevelse av sina 

ledare med hjälp av enkäter eller på intervjuer av tränare. Turnnidge och Côté (2018) föreslog 

att utvidga ansatsen för att närma sig ledarskap och speciellt TFL genom observationer av 

tränare och deras ledarskapsbeteenden. Dessutom påpekar de en avsaknad av studier om 

ledarskapsbeteenden i barn- och ungdomsidrott (Turnnidge & Côté, 2018). Denna lucka 
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försökte de att fylla själv. De genomförde kvantitativa observationer av tränare inom barn- 

och ungdomsfotbollen (Lefebvre, Turnnidge, & Côté, 2019). Det användes en kodningsmall 

för att kunna registrera frekvensen av ledarbeteenden. Som underlag för att kategorisera 

ledarskapsbeteendena använde de Full Range of Leadership-modellen. De kom fram till att 

ungefär 75% av de tillämpade ledarskapsbeteendena är neutrala. Det innebär tyst observation 

av det som sker eller interaktioner med spelarna, som inte kan tillskrivas ett av områdena i 

Full Range of Leadership-modellen (Lefebvre, Turnnidge, & Côté, 2019). Följdfrågan blir hur 

det kan forskas på ledarbeteenden mer detaljerat samt med en högre grad av specificitet, där 

även ledarbeteendenas kontext framgår. Detta blir mycket svårt i enbart kvantitativa upplägg 

eller metoder som återger individers perspektiv.  

 

Dock saknas den kvalitativa ansatsen, att vara med i träningsmiljön för att observera likt 

Fundberg (2003). I denna studie kommer studenten att vara en passiv observatör vid sidan av 

fotbollsplanen och ta del av hur de medverkande fotbollstränarna beter sig när de leder sina 

lag under pågående träning. 

4 Syfte 

Den här studien undersöker hur tränare inom barn- och ungdomsfotbollen i Stockholm leder 

sina adepter i träning. Därför ska följande forskningsfrågor besvaras: 

• Vilka ledarskapsbeteenden tillämpar tränare inom barn- och ungdomsfotbollen under 

pågående träning? 

• Vilka typer av frågor använder tränarna och på vilka sätt utövas feedback/återkoppling? 

• Vilka praktiska ledarskapsbeteenden kan identifieras i olika teorier om ledarskap?  
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5 Metod 

Aspers (2011) definierar en kvalitativ ansats ”som att den ifrågasätter förgivettagna 

antaganden i syfte att förstå det som studeras genom att skapa distinktioner via närmande” 

(2011, s. 14). Det gör denna studie genom att närma sig fotbollstränare i träning för att förstå 

hur de leder sina följare. Det tillämpas ett abduktivt tillvägagångssätt. I denna avsikt grundar 

sig det föreliggande arbetet på en objektivistisk ansats av kvalitativ forskning, som 

kännetecknas bland annat av att försöka att förstå interaktiva processer med hjälp av 

observation (Aspers, 2011). En sådan interaktiv process är ledarskap (Northouse, 2005). 

Dessutom hänvisas det till att när forskaren definierar, observerar och återger deltar den i den 

sociala konstruktionen av det som undersöks både före, under och efter forskningsprocessen 

(Aspers, 2011).  

5.1 Etnografisk observation i praktik 

Mellanmänskliga processer kan bli tillgängliga för en betraktelse, när forskaren beger sig ut 

på fältet för att interagera med dessa mellanmänskliga processer. Det observerade blir föremål 

för forskning genom forskarens perspektiv och intryck. Det insamlade datamaterialet 

bestående av intrycken och redogörelsen av dessa blir sedan underlaget för att kunna skapa 

förklaringar (Aspers, 2011). I denna studie beger sig forskaren ut till lagens träningsplaner, 

där tränarna tillämpar sitt ledarskap. Det är inom denna sociala praktik mellan ledare och 

följare, där ledarskapsbeteendenas mening förhandlas.  

 

Observatören registrerar och analyserar data, som kommer fram tack vare dennes 

sinnesintryck respektive genom tekniska hjälpmedel för att göra data hållbar över tid. På så 

sätt närmar sig observatören fältet och interagerar med kontexten, fastän den inte intar någon 

aktiv eller involverade roll (Aspers, 2011). Ambjörnsson (2008) redogör för observationens 

fördelar och anför att blick och hörsel erbjuder värdefulla sinnesintryck, så att kroppsspråk, 

icke-verbal kommunikation som exempelvis utbytta blickar och stämning, personers attityder 

eller emotioner kan uppfattas. Dessutom får observatören tillgång till ett rum, där det 

observerade kollektivet kan använda sitt språk. Ett språk, som vanligtvis inte är ägnat åt 

offentliga rum, blir därmed tillgängligt (Ambjörnsson, 2008).  

 

Datamaterialet som kan tas fram genom observation ger möjligheten att kunna analysera 

interaktionen mellan ledare och följare från nära håll. Inblicken i ledarskapsprocessen 

kommer att tjäna som underlag för att skapa mening av tränarnas ledarskapsbeteenden. Det är 
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denna tillgänglighet i alla inblandades beteenden och deras reaktioner på varandra, som gör 

en etnografisk observation till en lämplig metod för att kunna undersöka tränarnas ledarskap 

under träningstillfällena. 

5.2 Population 

För att rekrytera tränare till den föreliggande studien tillfrågades en fotbollsförening i 

Stockholm med en akademiverksamhet för spelare mellan tio och 19 år. Både förenings- och 

akademichefen gav tillstånd att ta kontakt med olika tränare. Elva tränare blev tillfrågade att 

medverka i studien, varav tio godkände förfrågan. Efter att tränarna har bekräftat att delta i 

studien avtalades ett datum för observationen. I studien observerades tio fotbollstränare av 

samma förening i Stockholm. En av tränarna är kvinna, de nio andra är män. Lagen de tränar 

är pojklag i ålderskategorierna P10 till P19. Tränarna är mellan 24 och 43 år gamla och har 

uppnått en utbildningsnivå inom fotbollen mellan UEFA C och UEFA A / Elite Youth. 

Majoriteten av tränarna har uppnått minst UEFA A-licensen. Tränarnas erfarenhet som 

tränare är i genomsnitt 8,8 ± 4,26 år som tränare. 

5.3 Forskningsetiska hänsyn 

I överensstämmelse med Vetenskapsrådet (2002) fyra etiska riktlinjer erhöll informanterna 

för det första skriftlig information om vad som kom att observeras samt i vilket syfte, vilken 

typ av data som kom att samlas in och på vilket sätt det skulle ske. För det andra informerades 

deltagarna om att de kunde avsluta sin medverkan i studien när de önskade utan att behöva 

ange en anledning eller förvänta någon form av konsekvens. Föräldrar och målsmän till 

spelarna i de medverkande tränarnas lag informerades inför respektive observationstillfälle av 

lagets tränare genom ett utskick. I detta utskick uttrycktes det beredskapen att tala om frågor 

och synpunkter i samband med inspelningen. Det gavs passivt godkännande, därför att inga 

frågor eller synpunkter framfördes. Då tränarna filmades sågs och hördes naturligtvis även 

spelarna. Däremot låg studiens fokus på tränarnas agerande och inte på spelarnas, varför 

spelarnas beteenden eller uttalande inte var relevanta för resultaten. Under insamling och 

analys av data fördes ingen form av register över personerna. För en enklare läsning av texten 

gavs tränarna nya namn. Dessa är Charlie, Inge, Kim, Lelle, Robin, Toni, Sam, Elliott, Ashley 

och Jamie. Spelare får påhittade namn i texten också. På så sätt bevarades både tränarnas och 

spelarnas anonymitet. All inspelad data förvaras fram tills uppsatsen har blivit godkänt. 

Därefter kommer all data att destrueras.  
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5.4 Inhämtning av data 

Eftersom det kan gå för snabbt för att registrera och föra anteckningar i praktiken spelades 

träningarna in. Dessutom utspelar sig handlingar oftast spontant, vilket medför risken att de 

undgår observatören. Med inspelningarna kan materialet granskas i efterhand och fler 

händelser kan registreras, vilket förbättrar datas kvalitet (Fundberg 2003). Inför observationen 

försågs en tränare med en mobil (iPhone 8) i inspelningsläge i ett fodral för utomhusträning 

fäst vid tränarens övre arm. Kameran (Panasonic HC-X920) placerades vid sidan av den 

avsedda träningsytan. Inspelningen fokuserade på tränaren så att kroppsspråket och 

handlingar kunde dokumenteras. I datorprogrammet Camtasia 2019 synkroniserades de 

erhållna ljud- och videofiler. Några av de observerade tränarna delade även med sig 

planeringarna för respektive träningstillfälle. Sammanlagt består data av 814 minuter film. 

Eftersom resultatet beror på verbal data, icke-verbal data, träningsplaneringar och 

fältanteckningar, säkerställs datas kvalitet, pålitlighet och trovärdighet.  

5.5 Analys 

Det empiriska materialet i form av videoinspelningar, tränarnas transkriberade uttalanden 

under träningarna, observationer, fältanteckningar och träningsplaneringar har sedan varit 

underlag för en tematisk analys (Aspers, 2011). Temaområdena valdes ut för deras betydelse 

inom träningen och eftersom de representerar återkommande mönster i träningarna utifrån 

observatörens perspektiv (Fundberg, 2003). I systematiseringen av observationerna 

sammanfattades ledarskapsbeteendena. Rubrikerna representerar samlingar av dessa 

beteenden i sina kontexter. I kommande delen av uppsatsen förklaras de tematiska områdena 

samt deras huvud- och underteman. De fyra tematiska områdena är: 

- tema 1: tillämpning av frågor,  

- tema 2: tillämpning av feedback,  

- tema 3: gruppsamlingar och  

- tema 4: atmosfär.  

Underteman har ingen fast koppling till ett specifikt huvudtema i samma tematiska områden. 

Det är till och med så i några fall att ett beteende från ett undertema överlappar med mönster 

som passar i ett annat tematiskt område på grund av kontexten som det tillämpats i. I detta 

avsnitt beskrivs och förklaras teman, som sedan exemplifieras i nästa avsnitt, där resultaten 

redovisas. 
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5.5.1 Tema 1: Tillämpning av frågor 

Frågor är en av dem främsta verktygen, som tränarna använder för att kommunicera med 

spelarna. Det som skiljer tillämpningen av frågor är kopplat till frågans funktion, den 

kommunikativa situationen och tränarens intention. Därför delas de två huvudteman upp i 

öppna och ledande frågor. De fyra underteman är att frågorna är ifyllande och letar 

bekräftelse, suggestiva frågor, ersättande frågor samt öppnande frågor. 

 

När tränaren ställer en ledande fråga vill den framför allt begränsa vad samtalet med spelaren 

ska handla om, alternativt förkorta vägen till svaret dock utan att avslöja allt för spelaren. Det 

ska finnas en form av handlingsutrymme och frihet för spelaren att svara och agera, fast i 

tydliga ramar. Däremot gör öppna frågor olika händelser eller aktioner till föremål för 

diskussion mellan spelare och tränare. Tränaren kan använda sig av dem för att förstå vad 

spelarna upplever och vad det är de vill reflektera eller prata om i stunden och agera vidare 

därifrån. 

 

Ifyllande & bekräftelse letande frågor 

Ifyllande och bekräftelse letande frågor uppfyller framför allt två funktioner. För det första 

ges spelaren möjligheten att säga emot eller be om ytterligare förklaring. För det andra 

förvandlar dessa frågor anvisningar eller instruktioner till frågor, när denna frågetyp läggs till 

i slutet av en mening. Dessa frågor blir ofta slutna frågor. Kontexten kan vara korta samtal 

med spelare under en samling, i paus eller mitt under spelet. Risken är att en del av budskapet 

tappas bort eller att det skapas förvirring hos spelaren. Det ska undvikas med hjälp av 

ifyllande och bekräftelse letande frågor. 

 

Suggestiva frågor 

När tränarna vill få spelarna att tänka i specifika banor, fast att de ska komma på dessa tankar 

själva, så använder de sig av suggestiva frågor. Med hjälp av en suggestiv fråga leds spelaren 

in i ett tydligt område att fokusera på. Svaret ter sig självklart och spelarna kan snabbt koppla 

ihop frågan och svaret. Den kommunikativa situationen är präglad av tidspress och tränarens 

försök att hjälpa spelaren utan att styra den med anvisningar. 

 

Ersättande frågor 

Ersättande frågor innebär att tränarna lyckas paketera något som inte är en fråga i en fråga. På 

så sätt kan de undvika att behöva kritisera spelare högt eller att använda anvisningar och 
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tillsägelser. I stället kan spelare hitta ledtrådar i respektive fråga av vad tränaren vill. 

Alternativt hade en tränare kunnat tiga, påtala misstag eller fryst spelet för att kunna påverka 

spelarens aktion. På så sätt blir tränarens agerande också mer konstruktivt. 

 

Öppnande frågor 

Effekten av öppnande frågor är att spelarna får tänka själv och ge sina förslag. Spelarna kan 

svara på många olika sätt. Därför intar tränaren snarare rollen av en moderator i en diskussion 

och ställer följdfrågor. I denna roll kan den ta en spelares sida eller vara djävulens advokat. 

En skillnad gentemot de andra frågetyperna är det finns mer tid och de inblandade står stilla i 

den kommunikativa situationen. Tränarna reserverar mer tid för samlingarna och placerar 

dessa reflektioner i övningarnas pauser efter ett belastningsintervall. 

5.5.2 Tema 2: Tillämpning av feedback 

Efter att spelarna har genomfört sina aktioner återkopplar tränarna med någon form av 

reaktion. Denna feedback innefattar två huvudteman med fyra underteman. Huvudteman är 

specifik och icke-specifik feedback. Dessa delas upp i fyra underteman: generella reaktioner, 

upprepning av budskapet, beskrivning av aktionen och samtal med spelare. Varje feedback 

kan placeras på ett kontinuum mellan specifik och icke-specifik. Tränarna säger ofta fler ord 

när de blir specifika, vilket ökar feedbackens detaljgrad. Vid icke-specifik feedback försöker 

tränarna att arbeta med kontexten eller antagandet att spelarna kopplar feedbacken till ett 

tidigare etablerat sammanhang. Den kommunikativa situationen påverkas av hur mycket tid 

tränaren har till förfogande för att ge feedback. Ju tidigare en ny situation med nya aktioner 

uppstår, desto snabbare finns det en ny anledning för tränarna att ge feedback igen. 

 

Generella reaktioner 

Med generella reaktioner avses att tränarna ger någon form av respons på en spelares aktion. 

Dessa reaktioner kan vara både verbala och icke-verbala, som exempelvis kroppsspråk. Ändå 

kan det inte entydigt bestämmas vad det egentligen är som tränaren syftar på. Det finns 

tolkningsutrymme. En generell reaktion beskriver inte vad som har varit bra. Den kan dock 

bli mer specifik vid tillämpning nära i tid till en aktion, där kontexten utesluter andra möjliga 

aktioner. Generella reaktioner kan tillämpas mycket ofta och vara tränarens återkoppling på 

många aktioner i rad.  
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Upprepning av budskap 

Ett drag som återkommer under samtliga träningar är att budskap upprepas. Dock finns det 

olika tillämpningar. Det gäller även instruktionspunkter som flera spelare i rad evalueras i. 

Kontexten till det är träningsformer med ett högt antal repetitioner och upprepade aktioner. 

Det är inte endast i feedbacken när tränarna upprepade sina budskap utan även när det berättas 

om det är inkast, hörna eller vilket lag som skulle spela in den nästa bollen. I samlingar och 

reflektioner sades meningar flera gånger eller frågor ställdes igen. Ljudnivån under 

träningarna är hög och flera träningsgrupper befinner sig på samma plan. Många olika ljud 

behöver skiljas åt medan spelarna är fokuserade på att hantera bollen. Samtidigt pressas de av 

medspelare och motståndare. I bruset kan det finnas en anledning till upprepningar för att 

säkerställa att spelarna verkligen kan ta in det som sägs. 

 

Beskrivning av aktionen 

En del av feedbacken går ut på att göra spelarnas aktioner förhandlingsbara. På så sätt blir 

aktionen hållbar i stället för att dimma bort ur allas minnen. Det är ett samspel av det som 

sägs, tid till förfogande för feedbacken och kontexten för att ge meningsfull feedback. Den 

kortfattade beskrivningen av aktionen innebär att aktionen som tränaren refererar till nämns 

grovt eller kort, så att det går att identifiera vad som menas. I dessa fall är den korta 

beskrivningen så specifikt i kontexten att den omtalade aktionen går att skilja från det som 

alla andra spelare har gjort. Längre beskrivningar återger vad spelarna gör. Detaljerade 

beskrivningar i feedbacken omfattar också förutsättningar och konsekvenser av det som 

spelarna gör. Så blir spelarnas handlingar tillgängliga för de andra spelarna, ifall de har missat 

detaljer eller lagt sitt fokus på annat i just den situationen. 

 

Samtal med spelare 

För att lyfta feedbacken till en ännu högre grad av specificitet återstår möjligheten att föra ett 

samtal med spelare under träningen. Tiden är den begränsade faktorn för att kunna tillämpa 

samtal under träningen. Möjliga tillfällen är korta avbrott som pauser eller när bollen är långt 

ifrån spelaren i fråga så att tränaren kan gå in i spelet för att prata med den. Alternativt kan 

spelaren lyftas ur spelet, så att tränaren kan prata med den vid sidan av. 
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5.5.3 Tema 3: Gruppsamlingar 

Vid flera tidpunkter under en träning kommunicerar tränarna med en större grupp eller hela 

laget. Därför samlas spelarna och tränarna. Detta områdes två huvudteman är genomgångar 

och reflektioner. Det som skiljer syftet med en samling är referenspunkten. Behandlas det 

som kommer att genomföras, är det en genomgång. Pratar gruppen om situationer i 

föregående omgångar benämns det som reflektion. De tre underteman är principer för 

samling, spelets regler och referenser och reflektion i grupp. 

 

Principer för samling 

Träningstiden är råvaran för tränarna och spelarna. Många tankar kretsar kring försöket att få 

ut så mycket som möjligt av träningen. Det innebär att gruppsamlingarna genomförs baserat 

på principer som säkerställer att de blir bra, snabba och att samtliga som vill och kan ska 

komma till tals. Utifrån dessa principer kan spelarna härleda hur de ska bete sig under 

samlingarna. Samlingarna ingår i kulturen runt träningen. I de yngre lagen förvärvar spelarna 

kunskap om hur de beter sig inför och under en samling. Tränarna påminner, berättar och 

korrigerar fram tills att det har blivit en självklarhet hur det går till i de äldre lagen. 

 

Spelets regler & referenser 

Genomgångarnas kärna är att tränarna kommunicerar vad som ska hända framöver. Vad 

spelarna ska göra när och var, samt hur övningen går till. När reglerna förklaras utnyttjar 

tränarna också oftast tillfället till att förankra de punkterna som är viktiga för spelarna i 

övningen. Det syftas på övningens mål och vad spelarna kan bli bättre på. Samtidigt antyds 

det mönster att tränarnas enkla beröm refererar till punkterna som nämns under 

genomgångarna. 

 

Reflektion i grupp 

När en större del av eller hela träningsgruppen reflekterar, så har tränaren några punkter klara 

för sig som ska kommuniceras till spelarna. Det refereras till aktioner i tidigare 

arbetsintervaller. Spelarna får feedback om hur deras agerande har varit med hjälp av direkt 

återkoppling eller genom frågor. Det är en speciell situation i träningen, eftersom det står lite 

mer tid till förfogande, då det är paus eller tränaren har fryst spelet. Det är den mest öppna 

kommunikativa situationen för tränaren och den kan styras åt olika håll. Olika ageranden kan 

jämföras mot varandra eller tränaren kan yttra nöje eller missnöje med det som spelarna har 

gjort. Tränaren kan vara en moderator eller deltagare i en diskussion. Den kan också skapa 
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tillfälle för att reproducera en sekvens genom att låta spelarna upprepa det de har gjort. 

Oavsett hur tränaren agerar, så är syftet att göra spelarnas aktioner explicita för en större 

grupp. 

5.5.3 Tema 4: Atmosfär 

Under området atmosfär behandlas det som gör att en viss stämning råder under träningen, 

vilket framkallar känslor och attityder hos spelare och tränare. Huvudteman som kan skiljas åt 

är träningsklimatet och relationen mellan tränare och spelare. Kulturen under träningarna 

påverkas och förhandlas med varenda handling i varje situation. Utifrån vad som görs och 

sägs skapas ett förhållningssätt gentemot träning och hur spelarna genomför sina övningar 

och aktioner. Det sker i ett ömsesidigt påverkande förhållande med relationen mellan tränare 

och spelare. De tre underteman för området atmosfär är krav, det påverkbara i centrum och 

tillgänglig tränare. 

 

Krav 

Likt processerna för en samling försöker tränarna att fostra ett förhållningssätt till träning hos 

spelarna. Under träningen kännetecknas denna process bland annat av olika krav som ställs. 

Spelarna kommer inte undan med att genomföra sina aktioner hur de vill, utan tränarna lägger 

ribban högt. Spelarna ska vara skärpta, vilja bli bättre, göra sina aktioner snabbt och öva på att 

behärska bollen med båda fötter. Även om det finns en kravbild på spelarna i de observerade 

träningarna, så finns det en stor beredskap av tränarna att acceptera misstag. 

 

Det påverkbara i centrum 

Under träningarna sysslar tränarna och spelarna med fotboll. Knappt något annat spelar en 

roll, utan fokus ligger på fotbollsaktionerna och det som spelarna kan påverka. Tränarna 

utvärderar fotbollsaktionerna och hur spelarna genomför dem. De håller sig borta från 

klyschor och tvetydiga ord för att kunna prata om vad som spelarna gjorde och kan göra. 

 

Tillgänglig tränare 

Ytterligare ett tema som kännetecknar både träningsklimatet och relationen mellan tränare 

och spelare är att tränaren är tillgänglig för spelarna. När spelare ställer frågor, när spelare 

uttrycker önskemål, när spelare visar känslor tar sig tränaren tid att ta reda på vad det är, 

svarar eller förklarar. När spelarna ställer frågor om olika saker, även om de inte direkt har 

med träningen att göra, så tar sig tränarna tid även då. 
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6 Resultat 

Resultaten visar fyra återkommande och betydande tematiska områden av tränarnas 

tillämpade ledarskap, nämligen tillämpning av frågor, tillämpning av feedback, 

gruppsamlingar och atmosfär. De fyra områden förgrenas i två huvudteman var med tre eller 

fyra underteman per område, som ledarskapsbeteendena återfinns i. Figur 2 visar 

analysschemat av dem tematiska områdena. I detta avsnitt kommer varje tematiskt område att 

presenteras med citat av tränarna och skildringar av situationer och händelser. Undertemans 

beteenden går upp i huvudteman, vilket är anledningen att resultaten redovisas för varje 

undertema. I början av ett temas avsnitt kommer att det åskådliggöras med analysschema av 

respektive tematiskt område. Resultatet är underlaget för att kunna besvara två av studiens 

forskningsfrågor, som är: 

• Vilka ledarskapsbeteenden tillämpar tränare inom barn- och ungdomsfotbollen under 

pågående träning? 

• Vilka typer av frågor använder tränarna och på vilka sätt utövas feedback/återkoppling? 

Samtliga teman kommer att bidra att besvara den första frågan, medan den andra frågan 

framförallt besvaras av teman ett och två. 
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Figur 2. Analysschema av tematiska områden.  
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6.1 Tema 1: Tillämpning av frågor 

Figur 3. Analysschema av tema 1: tillämpning av frågor. 

 

Ifyllande & bekräftelse letande frågor 

När det inte återstår många omgångar i det avslutande spelet springer Lelle in i spelet, fram 

till en av spelarna. Spelet fortgår. Lelle ropar efter spelarens uppmärksamhet, som stannar, 

väntar på Lelle och lyssnar på vad Lelle säger: ”Sista nu, i anfallsspelet. Försök att komma in 

när mittbacken har gått upp då. Förstår du? Kom in framför dem och så kolla upp, så att du får 

mer spelavstånd till laget. Du hänger med? Kan du träna på det?” Sedan joggar Lelle ut ur 

spelet igen och ställer sig vid sidan om träningsytan igen. Lelle uppmärksammar spelaren på 

något och vill ändra spelarens agerande. Tiden är mycket kort för att kunna prata med 

spelaren. Det ska gå snabbt. Alltså använder sig Lelle av en anvisning. Sedan kommer frågan, 

som går ut på att få bekräftelse från spelaren att den förstår och kommer försöka att göra så. 

En gång till förklarar Lelle vad som menas. Med fler ord och kontext i form av vad spelaren 

kan göra för att själv kunna skatta huruvida han gör rätt enligt Lelles instruktion. Så att 

spelavståndet blir en referens att titta efter. Sedan tittar Lelle ytterligare en gång upp, om 

budskapet har gått fram och vill få ännu en bekräftelse. Liknande frågor som Lelle och de 

andra tränarna använder i en sådan situation är ”Eller hur?”, ”Är du med?”, ”Förstår du?”, 

”Ja?” och ”Alright?”. 

 

Suggestiva frågor 

Det finns en fråga som Charlie upprepar många gånger under träningen. Den lyder ”Har du en 

passningslinje?” och syftar på om spelaren kan få en passning av bollhållaren just där och då. 

Frågan förkortar och ersätter en dialog om hur den möjliga passningen hade kunnat spelas. På 
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ett liknande sätt agerar Charlie när frågan under pågående spel blir ”Kan du ropa på bollen så 

att de vet att du är beredd för att få den?” I detta fall suggereras spelaren ett beteende för att 

kunna få bollen av medspelarna. 

 

Ersättande frågor 

Alla tränare har till och av agerat likt Elliott, som frågar spelarna under en pågående övning: 

”Orange kan vi hitta ett tillfälle, där vi kan pressa tillsammans?” Samma budskap hade kunnat 

framföras genom anvisningar och instruktioner, så att det oranga laget tajmar sina aktioner i 

försvarsspelet så att de agerar samtidigt mot samma mål. I Charlies exempel ovanför om att 

ropa på bollen blir det också tydligt att frågan påtalar ett beteende som inte har funnits. Vid en 

ett annat tillfälle frågar Charlie en av spelarna ”Kan du pressa eller försvara på något sätt?” 

Även i detta exempel ersätts kritik över ett uteblivet agerande med en fråga, som samtidigt 

suggererar spelaren att det fortfarande finns utrymme att kunna lösa situationen. Däremot 

använder tränarna inte frågor för att ersätta beröm. 

 

Öppnande frågor 

I en övning där det skulle tränas på att skapa målchanser mot ett lågt försvarande lag samlar 

Jamie anfallarna i en av spelets pauser:  

”Okej, eh, när har vi lyckats få avslut på mål? [En spelare svarar]. Ah, när vi sköt 

utifrån. Och de bara faller och faller. Då har vi möjlighet att skjuta. [En spelare 

svarar]. Vad sade du? Okej, retur på det. Någon annan gång? När har ni möjlighet att 

komma förbi då? Vi vill ju helst in i gold zone. När har vi läge att komma dit? [En 

spelare svarar]. Ja, den som spelaren försökte en gång där, ja. Precis, de flyttar över 

mycket dit bollen är på väg och sen spelar över till andra, det är ett sätt. Har ni kommit 

på något mer? Vi har två skickliga yttrar, som ofta hamnar man-man med sin winger. 

Skulle vi kunna utnyttja det mer? Alltså att ni kan slå er gubbe? Ta er in i assistytan 

och sedan blir det cutback.” 

I exemplet börjar Jamie gruppreflektionen med en öppen fråga och spelarna kan lyfta olika 

svarsmöjligheter. Efter att ha fått några svar så tränger Jamie sedan in i nästa nivå för att 

undersöka mer specifika lösningar och förutsättningarna för att kunna tillämpa dem. Därefter 

vill Jamie nå till ytterligare lösningar för att kunna skapa målchanser, och då används en ny 

öppnande fråga i och med om spelarna har kommit på andra idéer. Tränaren tar steget tillbaka 

och blir till en moderator som tar reflektionen till nästa nivå i hur detaljerat lösningarna 
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beskrivs. Därefter spelar Jamie rollen som djävulens advokat, som själv börjar föreslå 

lösningar och vill höra spelarnas åsikt om dem. 

6.2 Tema 2: Tillämpning av feedback 

Figur 4. Analysschema av tema 2: tillämpning av feedback. 

 

Generella reaktioner 

Elliott använder sig av många beröm som liknar Sams reaktioner: ”Härligt. Mycket bra. 

Strålande. Bra.” löd en exemplarisk feedback-sekvens. Robin däremot agerade icke-verbalt 

och applåderade högt vid upprepade tillfällen. Alternativt kunde Robin också bli mycket 

exalterad och skrika glatt när spelarna gjorde någonting som Robin gillade starkt. Dessa 

ledarbeteenden påverkar också träningsklimatet tack vare många positiva korta återkopplingar 

som omfamnar gruppen och träningen. Elliott tillämpar ett exempel av många positiva korta, 

allmänna återkopplingar. Likt följande feedback-sekvens: ”Bra Lasse, Bra Daniel, Bra 

Dennis. Härligt. Mycket bra. Strålande, bra Martin. Bra Sven. Bra, stänger pass-, ah synd 

Sven, bra att du försöker stänga passningslinjen, härligt. Bra Martin. Bra. Kör.” På detta sätt 

lyfts stämningen och det sprids en positiv känsla när det hörs mycket beröm och uppmuntran. 

Undertemat representeras av reaktioner som när Sam uppmuntrar spelarna med ”Synd!”, ”Bra 

tänkt!” eller ”Kom igen!”. Försöken till uppmuntran besvarar i praktiken dock inte frågan om 

det var spelaren som lade passningen som inte kom fram eller spelaren som försökte att 

springa efter just denna passning som hade tänkt bra. Stundvis försöker tränarna att 

återkoppla till så många aktioner som möjligt. En återkommande observation är att tränarna 

ger mycket feedback när de befinner sig i specifika övningar, medan de drar sig tillbaka något 

när det spelas fritt i slutet av träningen. 
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Upprepning av budskapet 

Inge är benägen att upprepa enkla budskap som ”Fortsätt, fortsätt!” eller ”Kom igen. Kom 

igen.” där enstaka ord eller ordgrupper upprepas. Inge återkopplar flera gånger i rad med 

”Driv snabbare!” eller ”Bra att du skjuter snabbt.” I en liknande form reagerar Toni, när 

spelarna övade på dribblingar och fintar: ”Försök verkligen att överdriva rörelsen. Stora, stora 

rörelser. Ta ett långt steg åt sidan, så att du verkligen kan flytta motståndaren.” Sedan 

passerar nästa spelare Tonis synfält och feedbacken kommer direkt: ”Bra tempoväxling efter. 

Härligt. Överdriv rörelsen. Behöver stora rörelser.” Inge står några meter ifrån banan i 

teknikträningen och berömmer en spelare feedback när den genomför sin omgång: ”Bra 

Marko, jättebra att du skjuter snabbt efter finten.” Det är mycket högljutt på anläggningen och 

när spelaren några sekunder senare passerar Inge för att komma tillbaka till banans startpunkt 

stannar Inge upp spelaren och upprepar feedbacken ordagrant för spelaren. 

 

Beskrivning av aktionen 

I pågående spel förekommer denna form av feedback frekvent. Ashley ropar ”Bra coachat!” 

till en spelare efter att den har hjälpt en medspelare i en situation genom att meddela 

information om hur den bör försvara. Kontexten blir tydligen om det är en kort mening. Ett 

till exempel levererar Lelle som med feedbacken ”Bra inspel!” efter att bollen har kommit in i 

straffområdet till en spelare som avslutar på målet. Feedbackens mening förstås i detta 

sammanhang. Ändå krävs det att den som vill förstå feedbacken bör ha varit med i 

situationen. Däremot tenderar tränarna vid andra tillfällen att beskriva spelarnas aktioner mer 

utförligt. Då kan det låta som i följande exempel av Jamie i en övning där lagen anfaller i 

kontringar mot varandra och en aktion precis har avslutats: ”Olle, det är jättebra, när de går 

brett där, att i stället för att hitta passningen, att du väljer gå igenom själv. Om du märker att 

de faller längst ned, då kan du passera. Snyggt.” Ett annat exempel levererar Elliott, när ett av 

lagen tappar bollen i ett spel och det gäller att ta tillbaka bollen snabbt: ”Bra omställning 

Kalle, jättebra Kalle, mycket bra. Vi tvingar de bakåt. Bra, att du kliver upp i press, så att han 

inte kan skjuta, Sven. Mycket bra, Sven.” Trots att spelet fortgår medan tränarna ger 

feedback, beskriver de händelserna mycket mer detaljerat. 
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Samtal med spelare 

Under den långa pausen i tvåmålsspelet närmar sig Kim olika spelare för att återkoppla om 

deras aktioner. Vid ett av tillfällen sägs det följande: 

”Det är lite jobbigt. I den situationen när backen är centrerad. Okej? Var har du bollen 

då? Inre korridor, eller hur? Och målet är där. Om du ska passa en passning i sidled, 

längs mållinjen, så vet du ju själv, det är ganska enkelt att läsa för en back, eller hur? 

Så om jag då är backen som du utmanar, i stället för att passa där, när vi har det här 

avståndet, ta bollen djupare, som vi pratat om. Om du kan ta bollen in i assistytan, 

så blir du ju antingen- eftersom du är snabb, så du kan tempoväxla förbi och då kanske 

du får två meter. Då kan du både passa den rakt in, men också snett bak. Om du passar 

för tidigt, utan att liksom göra det du vill först, kan du bara passa i sidled. Förstår du 

skillnaden?” 

På frågorna hinner spelaren att nicka bekräftande. Kim försöker att väcka spelarens minne om 

situationen och beskriver det som är avgörande för spelarens beslutsfattning. Sedan skildrar 

Kim ett alternativt agerade för spelaren i situationen och jämför ett möjligt utfall med det 

verkliga. Beskrivningen blir mycket utförlig och mönstret av att skildra förutsättningar, vilken 

aktion som besvarar förutsättningar och vad som blir konsekvenserna av handlingen blir 

tydlig igen. För att bjuda in spelaren i sitt resonemang använder sig Kim av frågor som letar 

efter spelarens bekräftelse, som ”eller hur?”. Annars hade det kunnat bli en ren berättelse av 

Kims resonemang och åsikt för spelaren. I slutet försäkrar sig Kim återigen om spelaren 

verkligen kan följa resonemanget. Under pausen i spelet gå Kim och pratar med andra spelare 

också. Vilket skulle kunna vara anledningen för frågorna som letar efter bekräftelse.  

Vid ett annat tillfälle mitt under spelet närmar sig Kim en av spelarna för att föra ett kort 

samtal och ställer sig bakom spelaren. Bollen befinner sig på andra kanten och backlinjen 

håller på att flytta över när Kim tilltalar Janne:  

”Janne, vems ansvar är det att kommunicera om bollen är därborta? Vems ansvar är 

det att kommunicera i backlinjen om bollen är därborta? [Janne svarar att det är hans 

ansvar] Ah, kom igen då. Högre, kom igen! Framför allt att du kommunicerar när inte 

David ser, eller hur?” 

Kim öppnar med en mycket suggestiv fråga, som dessutom ersätter en påminnande tillsägelse, 

då Janne har missat en av sina uppgifter. Återigen upprepas budskapet, vilket beror på att 

Janne inte har uppfattat Kims fråga när den ställdes för första gången. Jannes uppmärksamhet 

skiftar mellan Kim och spelet. 
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6.3 Tema 3: Gruppsamlingar 

Figur 5. Analysschema av tema 3: gruppsamlingar. 

 

Principer för samling 

Några av principerna för samling går redan att identifieras genom att se samlingarna: alla står 

i en ring eller halvcirkel där ingen står framför eller bakom en annan. Det framförs av några 

av tränarna att spelarna ska skynda sig till samlingen genom att omedelbart avsluta alla andra 

aktiviteter och att jogga dit. Oftast pratar en person i taget och de flesta av de yngre spelarna 

räcker upp en hand för att visa att de vill säga något. Tränarna är benägna att upprepa vad de 

säger, både med liknande eller med samma ord. Det sker bland annat eftersom spelare har 

kommit med en fråga, som distraherar tränaren, som sedan letar efter tråden igen. I de yngre 

lagen kan det observeras att tränaren sätter sig på knä för att komma ned till samma nivå som 

spelarna. Charlie inleder träningen med en samling och behöver upprepa några av principerna 

för att få gruppen att kunna börja träningen:     

”Samling. Ingen bakom, ingen framför. Ställ vattenflaskorna åt sidan. Oliver, ställ upp 

den ordentligt. Jonis, du har ett halsband på dig, det är ganska farligt att spela med. 

Okej. Försök att komma ihåg nästa gång att ta av det. [Jonis frågar om han ska ta av 

sig halsbandet]. Ah, men, du kan leva med det under en träning. [En annan spelare 

frågar vad som är fel med att ett bära halsband]. För det är skaderisk, det är bara för 

din egen och andras skull. [En till spelare frågar vad som kan hända]. Att spela med 

ett halsband? För den kan fastna på olika vis. Okej? Kan vi bilda en större ring? Kan 

vi bilda en större ring? Jag tror vi klarar det. Snyggt. Bra.” 
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Spelets regler & referenser 

Ashley har samlat laget med alla spelare runt sig inför träningens tvåmålsspel:  

”Alright gubbar, lirar fritt nu. Spelar två längs bak, två backar och det de, vi, fokuserar 

på mest: hålla sig så länge som möjligt i central korridor. Även om vår ytterback blir 

förbispelad. Gå inte på honom först det är absolut fara och färde. Utan håll er i central 

korridor så länge det går och försök att förhindra inspelet. Rensa inspelet om det 

kommer något. Fria tillslag. Förloraren får köpa glass eller någonting. [En av spelarna 

frågar efter spelarnas positioner] Blåa med mig. John är lagkapten i ditt lag, han gör 

upp det.” 

Det framgår hur spelet utformas och vilka punkter som spelarna ska lägga extra fokus på. 

Senare i spelet refererar Ashleys feedback flera gånger till försvararnas förhållningssätt mot 

inspel från kanten och när de lämnar mitten av planen för att försvara på kanten. Toni inleder 

en övning i träningen med följande genomgång: 

”Bra, eh, då kör vi. Ni driver mot varandra, därefter så ska ni göra en kroppsfint. Är 

det någon som skulle vilja visa en kroppsfint? Varsågod, Filip. [Spelaren visar finten]. 

Snyggt. Jättebra, Filip. Lägger allting på ena benet, flyttar bollen åt andra hållet. Okej? 

Vi tar bollen på högersidan. Bollen på högersidan. Yes, sätt igång.” 

För att åskådliggöra vad feedback och framtida instruktioner ska referera till fick en av 

spelarna visa finten. Dessutom beskrivs vad spelarna skulle göra. Att Toni upprepar 

informationen att spelarna ska utföra finten till höger görs också med syftet att undvika 

krockar. Dessutom används en fråga som letar efter spelarnas bekräftelse, att de har förstått. 

 

Reflektion i grupp 

Robins lag har spelat övningen några omgångar, men riktigt nöjd verkar Robin och 

tränarkollegan inte vara ännu. När arbetsintervallet avslutas inleder Robin en reflektion med 

hela gruppen, även om spelarna fortfarande stå kvar i sina positioner: 

”Grabbar. Om ni bara ska sticka upp fingret i luften och svara på någon slags känsla. 

Känns det att det går bra eller dåligt? [En av spelarna svarar] Varför det? Hur kan man 

utvärdera om det går bra eller dåligt i det här spelet? [En annan av spelarna svarar]. 

Nej, vi får inte över bollen, okej, i anfallsspelet. Varför är det viktigt att få över bollen 

då? [En annan av spelarna svarar] Absolut, man tappar inte bollen, men det är viktigt 

att få över den så att vi kan återerövra den, vinna den nära målet och göra mål. Det är 

det som är viktigt, eller hur? Om ni får ändra på en grej nu, om ni får trolla nu och så 

är den grejen asmycket bättre, vad är det? [Robin får inget tillfredsställande svar]. 
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Okej, nej, okej. Om jag ska säga mitt då, tycker jag, att vi inte fullföljer vår press. 

Locka till spelet ni vill ha och sen springer ni rakt in i spelaren och kör över honom, 

då kommer vi vinna bollen. De träningar vi gjort det här och funkat bäst, så är det det 

vi gör. Sedan, absolut, vi kan spela passningar så att man lättare kan spela framåt på 

en touch eller få hålla bollen lite längre. Men vi vinner aldrig bollen. Det är därför vi 

aldrig får göra mål. För att vi stannar här. [Robin jogga fram till en av spelarna och 

stannar några meter framför den]. Kommer aldrig vinna bollen. Kan jag inte vara där, 

locka till en ny passning, sedan när den kommer, springer jag rakt in i honom och kör 

över honom. [Robin ändrar riktning och springer mycket snabbare mot en annan 

spelare, antyder att springa in i den]. Så vinner jag bollen eller så vinner den nästa 

spelaren bollen. Kör vi.” 

Robin börjar reflektionen med en öppnande fråga och försöker att fördjupa svaren. Sedan går 

inte diskussionen åt det önskade hållet och Robin väljer att visa vad som förväntas av spelarna 

med ett sämre och ett bättre exempel. Därefter återkopplar Robin till övningens regler och 

förknippar dem med några punkter som spelarna ska fokusera på framöver. Det händer 

framför allt mot reflektionens slut. Under reflektionens gång inser Robin att spelarna inte 

lyckas att svara på frågorna. Det är i mitten av reflektionen, när Robin slutar att ställa frågor, 

och i stället börjar påminna spelarna om bättre prestationer och anledningar till dem. Ett annat 

sätt att börja en reflektion i grupp tillämpar Inge när spelet fryses. Spelarna stannar upp, så att 

bilden av situationen kan bli underlaget för en reflektion: 

”Vad gjorde du efter att du passade Nico? Gjorde en överlapp [Inge upprepar svaret 

högt]. Niklas är du med? [Niklas har varit distraherad] Niklas! Såg du vad Lars gjorde 

när han passade Nico? Yes, så Lars springer längs kanten. När Lars är spelbar till 

vänster, Thomas spelbar till höger. Varför är det bra? Thomas? [Thomas svarar] Ah, 

så de orangea måste dela upp sig. Finns två alternativ som Nico kan passa och Nico 

kan skjuta själv. Okej. Hur kan vi nu ge Lars och Thomas mycket tid om vi ska passa? 

Nico, hur kan du passa Lars eller Thomas så att de kan skjuta snabbt? [Nico svarar] 

Vad sade du? Passa framför? Okej. Så Nico vill passa framför Lars, så Lars har bollen 

framför sig. Han kan fortsätta framåt och skjuta snabbt. Okej, Lars ser målet. Lars ser 

en motståndare, Lars ser när bollen är på väg. Så Lars kan skjuta direkt eller genom 

kontroll och skott. Okej? Börja från Nico.” 

Här försöker Inge att reproducera en sekvens, där spelarna gör något särskilt bra och som alla 

spelare ska kunna relatera till. Steg för steg förklaras vad som leder till nästa aktion i anfallet 



 

29 

 

och vad som är fördelarna med det. Även här börjar Inge med olika frågor och avslutar 

reflektionen med att berätta dem sista bitarna själv. 

6.4 Tema 4: Atmosfär 

Figur 6. Analysschema av tema 4: atmosfär. 

 

Krav 

Övningen har spelats i några omgångar och det har precis blivit en försvarare mer, som 

försöker att ta bollen av det blåa laget. Det är nu sällan att de lyckas, passning efter passning 

misslyckas och hamnar utanför planen. Plötsligt bryter Sam och samlar hela laget:  

”Hur kändes det där? Vad hände? Men vad var det som blev så svårt? Det var ju bara 

en spelare till. [En spelare svarar att han upplevde spelet som trängre]. Trängre. Ah, 

sådan stor skillnad ska det inte behöva vara. Jätteslarvigt, blått. Ni fick inte kontroll på 

bollen någon gång under spelet. Ni är ju fler, egentligen är det bara att vi ska komma 

över. Det räcker alltså med, eh, om vi bara känner för att ha tre passningar inom laget, 

så har ni det. Tre passningar och då över. Men då måste vi släppa den snabbare än vad 

vi gjorde. Okej? Bra gjort grönt. Kom igen, skärpning i blått.”  

Varken spelarna eller Sam verkar nöjda med sina prestationer, vilket mynnar ut i negativ 

feedback mot det blåa laget. Därefter förändrar Sam reglerna, så att det blåa laget ska kunna 

lyckas enklare. Och det gröna laget får med sig ett beröm också. Det ska läggas till att detta 

exempel är ett av mycket få, där en tränare yttrade negativ feedback till spelare inför hela 

gruppen.  

Charlie adresserar andra krav på spelarna när det är stor spridning i spelarnas hastighet när de 

driver i en liten yta i slutet av träningen:  
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 ”Ni bestämmer hur skickliga ni vill bli. Men om ni springer och driver bollen så fort ni 

 kan med kontroll, så kommer ni att bli jätteduktiga. Om ni inte gör det, om ni försöker 

 att hålla lagom fart oavsett, då blir det inte bättre. Ni bestämmer hur mycket ni får ut 

 av den här övningen.” 

På ett liknande sätt ställer Inge spelarna inför utmaningar och tar en kort diskussion med en 

av dem: ”Du ska träna att skjuta med vänster. Du ska bli lika bra med båda fötterna. Det är 

målet. [Spelaren svarar att det kommer att ta tid]. Ah, det kommer att ta ett tag.” 

Under observationerna gick det att se spelare vid sidan av bedriver en form av 

individualiserad rehabiliteringsträning, eftersom de inte kunde delta i fotbollsträningen. 

 

Det påverkbara i centret 

Under Elliotts träning tvingas laget att bryta träningen under en stund, men kan fortsätta lite 

senare. När laget är tillbaka på planen samlar Elliott spelarna: ”Nu har det blivit ett avbrott i 

träningen. Nu gäller det ju någonstans för oss. Hur kan vi hitta tillbaks till fokusen i träningen 

hittills?” Även i sådana situationer styrs allas fokus tillbaka på fotbollen och träningen och 

hur den kan bedrivas så bra som möjligt. Att styra spelarnas fokus på det påverkbara, det de 

själva kan göra, ligger också bakom att Inge tar en spelare åt sidan efter den inledande 

samlingen av träningen: 

”Bra, Rolle, jag vill att du fokuserar på kontroll och pass, jobbar mycket bättre på 

tillslag  och sedan att du coachar dig själv och andra, okej? Så, händer det en dålig 

aktion, då vill jag att du coachar dig själv. Gör någon annan en dålig aktion, eller en 

mindre bra aktion, då vill jag att du coachar den personen. Okej?” 

Spelaren styrs mot att lägga sin energi på fotbollen och det som händer härnäst, i stället för att 

lägga energi på det som har skett. En del i arbetet med det är referensen till ”nästa aktion.” 

Den förra aktionen eller den för någon minut sedan kan inte längre påverkas av spelarna. 

Tränarna följer upp temat av att fokusera på det påverkbara i och med att de pratar med 

spelarna om det de kan göra och hur de kan göra det. Tidigare nämnda exemplen för det är 

när Kim ber spelare att kommunicera, när Toni vill att spelarna lär sig uppleva en fint genom 

att överdriva med stora rörelser och när Robin vill att spelarna springer i hög hastighet upp i 

press mot motståndare. 
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Tillgänglig tränare 

När träningen håller på att avslutas återkommer Sam till en av spelarnas åsikter om tidigare 

träningar: ”Hur kändes träningen idag? Var den bättre än i måndags? Snackade jag mindre 

idag? Lite mindre?” Spelarna har uttryckt att det blev för många samlingar och för mycket 

prat, vilket Sam vill få feedback på.  

Jamie börjar träningen med ett längre individuellt samtal med en spelare som skulle 

genomföra övningar för sin rehabilitering. Sedan försöker Jamie att ta reda på om det inte är 

möjligt att spelaren kan vara med i träningen på något begränsat sätt och visar medkänsla för 

att spelaren inte kan delta i och behöver titta på träningen. Elliott agerar på ett liknande sätt 

och skapar en speciell roll för en av spelarna som tränar med lite smärta. På så sätt slipper 

spelaren att göra rörelser, som kan provocera smärtan. När Toni uppfattar mellan två övningar 

att en av spelarna är ledsen, så ställer sig Toni vid den och lyssnar. När spelaren har berättat 

klart så svarar Toni med ”Jag förstår dig.” 
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7 Diskussion 

Denna studies syfte var att undersöker hur tränare i barn- och ungdomsfotboll leder sina lag i 

praktiken och vilka ledarskapsbeteenden de tillämpar för att göra det. 

Efter att två av forskningsfrågorna har besvarats i resultatdelen återstår det att besvara den 

tredje forskningsfrågan: Vilka praktiska ledarskapsbeteendena kan identifieras i olika teorier 

om ledarskap? Det ska åstadkommas genom att koppla ihop observationens resultat, vilka 

som är resultaten till de två forskningsfrågorna om tränarnas tillämpade ledarskapsbeteenden 

och tränarnas användning av frågor och feedback/återkoppling, med teorin. Det följs av en 

granskning av den valda metoden och dess implikationer för resultaten samt en utblick av vad 

detta arbete tillför det aktuella forskningsläge och vilka frågor det skapa för framtida 

forskning. 

7.1 Observation och teori 

I detta avsnitt resoneras det kring de fyra tematiska områden utifrån den teoretiska 

utgångspunkten och tidigare forskning. Därigenom kommer en av forskningsfrågorna att 

besvaras. Den är: Vilka praktiska ledarskapsbeteenden kan identifieras i olika teorier om 

ledarskap? När denna forskningsfråga besvaras, kopplas även de två andra forskningsfrågorna 

ihop med teorin. Användningen av frågor och feedback/återkoppling relateras till teorin i 

avsnitten om teman ett och två. Samtidigt fungerar de observerade tillämpade 

ledarbeteendena, som beskrevs i resultatet, som underlag för identifieringen i teorin. Det sker 

i avsnitten om samtliga fyra teman.  

7.1.1 Tema 1: Tillämpning av frågor 

Frågorna tillämpas framför allt i syftet att leta bekräftelse och fylla i meningen, som annars 

hade blivit raka uttalanden. Annars tillämpas de i en suggestiv avsikt eller för att ersätta annan 

kommunikation, som kritik eller förbättringsförslag. Slutligen används frågor också för att 

öppna ett samtal, en reflektion eller ett nytt tema av en konversation.  

 

I Xamarit (2012) refereras det till att spelaren lär sig hur den gör genom att förstå varför den 

gör vad. Det skapar ett inbyggt imperativ för tränaren att leda spelaren till denna förståelse. 

Henseling och Marić (2015) anför frågor som ett verktyg i den explicita inlärningsprocessen. 

Följaktligen styr de spelarnas fokus och gör att spelaren behöver tänka själv för att komma 

fram till frågans svar (Henseling & Marić, 2015). Därmed kan frågor i sig kopplas till ett 

ledarskap som går ut på att inspirera spelarna och stimulera dem intellektuellt. Det placerar 
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dessa beteenden som går ut att ställa frågor på TFL-nivån i Full Range of Leadership-

modellen (Bass, 1998). Vid en närmare betraktelse kan det dock ifrågasättas. En fråga, som 

går ut på att få den andras bekräftelse eller vill förvandla ett uttalande till en fråga, skapar inte 

friheten att svara i en större utsträckning. Vid suggestiva frågor är vägen till svaret mycket 

kortare. Ändå förutsätter de en insats av spelaren, för att komma fram till svaret. Denna insats 

bidrar till att göra kunskap explicit. Beroende på i vilken kontext suggestiva frågor tillämpas 

kan de hamna i TFL, men också i TAL. När tränaren använder frågor för att suggerera en 

lösning i korrigerande syfte eller förpackar kritiken i en fråga vid uteblivet, felaktigt eller 

kvalitativt lågt utförande, blir det typexemplet för ett ingripande och korrigerande agerande av 

tränaren. Vilket motsvarar både den aktiva och den passiva undantagsstyrningen (Bass, 

1998). Upprepas frågor i ett korrigerande eller suggererande syfte för ofta, så kan den 

egentliga intentionen få motsatt effekt. Börjar spelaren dessutom att förstå att frågor ställs 

framför allt när den har gjort något fel i tränarens ögon, så kan frågor kommer att förknippas 

med negativa upplevelser av spelaren och leda rädsla och nervositet inför frågor. En balans av 

frågor, som ersätter beröm och kritik, skulle kunna motverka den negativa associationen av 

frågor (Tornberg, Gustafsson, & Ekvall, 2019). Därför bör tränare förstå hur frågor och 

kommunikation fungerar för att säkert och balanserat kunna tillämpa frågebeteenden, 

beroende på hur situationen ser ut. Frågor är alltså inte automatiskt intellektuellt stimulerande 

utan beroende på kontexten och mottagarens upplevelse. 

7.1.2 Tema 2: Tillämpning av feedback 

Angående tillämpningen av feedback skiljs den specifika och den icke-specifika feedbacken i 

sin tur i generella reaktioner, upprepning av budskapet, beskrivning av aktionen och 

individuella samtal. Genom att ge feedback blir tränaren del av den explicita 

inlärningsprocessen hos spelaren. Men det är inte spelaren själv som gör kunskapen explicit, 

utan tränaren (Henseling & Marić, 2015). Det skulle kunna placeras i TAL som betingad 

belöning eller undantagsstyrning (Bass, 1998). När tränarna reagerar med applåder eller 

exalterade, bekräftande och berömmande tillrop kan de också verka inspirerande eller agera 

som en bra förebild (Bass, 1998). Det snabba, enkla och allmänna berömmet tjänar snarare 

syftet att bekräfta spelarna, så att de känner sig sedda och skickliga. Dessutom kan det få 

spelarnas självförtroende att öka, när tränaren berömmer de ofta vid olika tillfällen (Côté & 

Gilbert, 2009). Är tajmingen bra och spelaren lyckas särskilja vad det som ospecifikt 

framstående berömmet syftar på, kan den sättas i sin kontext och förstås av spelaren.  
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När tränarna beskriver aktionerna för sina spelare så är det återigen de som gör aktionen 

explicita. Det är inte spelarna som sätter orden på dem. Ändå kan det naturligtvis bidra att 

spelarna inser sammanhanget av situationen, deras aktion och utfallet, vilket skulle leda till en 

bättre förståelse av varför och hur de löser olika problem (Tamarit, 2012). Detta sätt att 

bedöma och ge feedback på kan placeras inom TFL, då ledaren verkar som förebild i vad och 

hur den återkopplar om aktioner. Andra spelare som hör feedbacken, fast inte har gjort 

aktionen själv, utvidgar sin teoretiska repertoar och kan bli inspirerade att testa på den 

påtalade lösningen själv, vilket skulle leva upp till idealiserat inflytande och inspirerande 

motivation (Bass, 1998). Det individuella samtalet däremot har de bästa förutsättningar för att 

tillämpa samtliga fyra områden av TFL, genom att skapa ett enrum med spelaren och fokusera 

på endast den i stunden. Beroende på kontexten och genomförande kan tränaren även tillämpa 

individuella samtal i träning i syfte av en form av betingad belöning eller undantagsstyrning 

(Bass, 1998).  

7.1.3 Tema 3: Gruppsamlingar 

Inom gruppsamlingarna, oavsett syfte, manifesterar sig maktförhållandena på det tydligaste 

sättet. Om inte tränaren går ned till spelarnas nivå, så börjar det redan med att tränaren ser 

nedåt på spelarna. Vidare förklarar tränaren vad som kommer att ske hur och vad som är 

viktigt. Tränaren organiserar för spelarna och agerar normerande genom att deklarera viss 

kunskap som viktig och den som lever upp till det gör rätt (Balwant, 2016). Utöver så är det 

ett tillfälle för tränaren att känna sig kompetent och visa upp sin professionella kunskap (Côté 

& Gilbert, 2009). Vilket även kan kännas igen från betingad belöning och förbereder 

ingripande genom undantagsstyrning (Bass 1998). När tränarna slår fast principer för 

samlingen och försöker att få spelarna att följa dem, sker samma processer av normering av 

beteende och kunskap. 

 

När tränare och spelare reflekterar i gruppen om det som har skett och hur de kan lösa 

liknande problem i framtiden, så lever tränaren upp till TFL, eftersom det finns mycket 

utrymme för att spelarna ska diskutera, fundera och resonera och tränaren modellerar ett sätt 

att angripa problem på (Bass, 1998). Det går att anta att de neutrala beteenden, som Lefebvre, 

Turnnidge och Côté (2019) registrerade så många av, härstammar från gruppsamlingar med 

syfte att dela med sig information om organisationen av träningen. 
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7.1.4 Tema 4: Atmosfär 

När de observerade lagen tränar, så kännetecknas atmosfären av att det ställs krav på spelarna, 

att det påverkbara är i centrum och att tränaren är tillgänglig för spelarna. Alla tre teman kan 

placeras i TFL och TAL. En tränare, som spelarna alltid kan söka upp och som hjälper 

spelarna att fokusera på det de kan göra själva för att lösa problem, lever upp till individuell 

hänsyn. Det kan även bli en del av inspirerande motivation och bidra till att stimulera 

spelarna intellektuellt. Inom Côté och Gilberts (2009) referensram av effektivt ledarskap 

stöttar tränaren på så sätt även spelarnas kompetens och självförtroende. Att lyssna på 

spelares åsikter och att hämta in feedback av dem, bidrar till att skapa ett klimat, där det till 

och med är accepterat att ifrågasätta tränaren och makthierarkin mjuknas upp (Bass, 1998, 

Balwant, 2016, Turnnidge, & Côté, 2018). En tillgänglig tränare bevisar dessutom sin 

interpersonella kunskap, tillfredsställer karaktär och koppling av Côté och Gilberts (2009) 

utfall av effektivt ledarskap. Likväl visar den sin hänsyn till spelarna, så att relationen mellan 

spelarna och tränaren kan fördjupas (Bass, 1998, Turnnidge, & Côté, 2018). Kraven 

härstammar snarare från ett transaktionellt ledarskap, som erbjuder en framtida positiv 

utveckling i utbyte för att följa kraven som tränaren ställer (Bass, 1998, Turnnidge, & Côté, 

2018). En av de viktigaste stenarna i Gilbert, Nater, Sisik, & Gallimores (2010) Pyramid of 

Teaching Success in Sport innebär att just sätta en standard som idrottare bör leva upp till.  

 

Denna studie kommer fram till att tränarna tillämpar många olika ledarbeteenden, som går att 

kategorisera in i någon av ledarskapsstilarna i Full Range of Leadership-modellen (Bass, 

1998). Framför allt skiftar tränarna mellan transformationellt och transaktionellt ledarskap. 

Det som avgör var en ledares beteende kan inordnas är kontexten av det tillämpade beteendet. 

Framstående är ledarbeteendena som kan placeras i de fyra tematiska områden tillämpning av 

frågor, tillämpning av feedback, gruppsamlingar och atmosfär. 

7.2 Metodens begränsningar och svagheter 

Problemet med observationer är att människor kan bete sig annorlunda när de är observerade 

jämfört med om de inte är observerade (Aspers, 2011). Det behöver vara underförstått i 

analysen och diskussionen av resultaten att tränarna eventuellt tillämpar andra 

ledarskapsbeteenden när ingen observatör är på plats. Till denna punkt hör också att samtliga 

tränare observerades en gång. Att se flera tränare i en och samma miljö ansågs ge en mer 

varierad datamängd för att ta fram exempel av flera tränare i dem olika tematiska områden. 

Däremot hade data kunnat bli mer belastar, eftersom tränarnas kontinuitet i dem tillämpade 
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ledarskapsbeteenden hade kunnat observeras också. Exempelvis att följa en tränare under en 

match och två träningar var som i Lefebvre, Turnnidge och Côtés (2019) kvantitativa 

utvärdering av fotbollstränares ledarbeteenden. I brist på tävlingar och matcher under 

tidsperioden, när observationerna genomfördes, hade detta inte kunnat reproduceras. Därmed 

återstod alternativet att observera samma tränare flera gånger. Dock föredrogs det att se olika 

tränare, för att kunna uppdaga olika teman för analysen. Studien observerar tränare som är 

män och som tränar pojklag, bortsett från en kvinnlig tränare. Inom olika verk om ledarskap 

finns det avsnitt om kvinnligt ledarskap eller ledarskap av kvinnor (Bass, 1998; Northouse, 

2005). I och med att kvinnor och flickor är underrepresenterade, kan resultaten och dess 

generaliserbarhet på kvinnliga ledare och barn- och ungdomsfotboll i flickverksamheter 

påverkas. Det föreliggande arbetet har skrivits under en tidsperiod av drygt två månader. 

Metoden bedöms som tidskrävande och det utvärderade datamaterialet summerades till 814 

minuter av film. Därtill ska själva framtagandet av data räknas och tiden för att analysera den. 

Därför begränsas studien i sin utsträckning av tiden, vilket gör att antalet tränare och 

träningstillfällen, som observerades, behövde begränsas. I det ingår att data beskriver en 

väldigt liten del av verkligheten. Det påverkar också huruvida resultaten kan generaliseras. En 

svaghet av kvalitativa studier är att resultatens generaliserbarhet inte kan styrkas av siffror 

som visar hur ofta olika fenomen verkar i den sociala praktiken (Fundberg, 2003). För att 

kunna öka kvaliteten av resultatet och styrka dem med exempel och en detaljerad beskrivning 

limiteras resultatet på fyra tematiska områden. 

7.3 Framtida forskning 

I denna studie framfördes det en översikt om vilka beteenden fotbollstränare tillämpar i sina 

träningar i slutet av året 2019 i en stockholmsk fotbollsförening i åldrarna tio till 19. För 

föreningar, organisationer eller förbund som vill veta vad som görs i träningen och hur 

tränarna omsätter det som går att lära sig i kurser och utbildningar innebär resultaten feedback 

och möjliga startpunkter för reflektion. Utöver det visades ett tillvägagångssätt för kvalitativa 

observationer av fotbollstränare. För den framtida forskningen rekommenderas att variera den 

metodiska ansatsen och observera tränare över flera träningar och i tävlingskontext eller att 

kombinera den med ett kvantitativt upplägg likt det av Lefebvre, Turnnidge och Côtés (2019) 

för att kunna förstå varför beteendena hamnar utanför områdena av Full Range of Leadership-

modellen och hur stort avståndet till dess olika ledarstilar är. Ytterligare en tankeställare är att 

kombinera dem pedagogiska rönen av ämnena frågor och feedback med den idrottsspecifika 

kontexten för att öka kvaliteten i både syfte, mening och tillämpning av frågor och feedback 
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för att påverka relationen mellan ledare och följare, följarnas inlärning och träningsmiljöns 

kvalitet. 
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Bilaga 1 
 
Litteratursökning 
 

Syfte och frågeställningar: Vilka ledarskapsbeteenden tillämpar tränare inom barn- 

och ungdomsfotbollen i sina träningar? 

 

Vilka sökord har du använt? 

”Transformational leadership” 

”youth soccer” 

”youth sports” 

 

 

 
 

Var har du sökt? 

Google Scholar 

 

 

 
 

Sökningar som gav relevant resultat 

Google Scholar: ”transformational leadership youth sports” 

Google Scholar: ”transformational leadership” 

Google Scholar: ”transformational leadership youth soccer” 

 

 

 
 

Kommentarer 

Referenser i artiklar som lett vidare till nya källor. 

Böcker som redan varit bekanta för studenten har varit en bra ingång i tematiken. 

 


