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Sammanfattning 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att jämföra tre manliga elittränares arbetssätt i rollen som 

coach, analysera deras synsätt på coachrollen samt beskriva vägen till framgång.  

Frågeställningar 
Hur kan de tre elittränarnas bakgrund beskrivas?   

På vilket sätt ser de tre elittränarna på sin roll som coach och hur arbetar de i praktiken?  
Hur ser kollegorna och spelarna, i det egna laget, på elittränaren i rollen som coach?  

Om det finns några gemensamma nämnare för tränarna, vilka är de?  

Vilka är framgångsfaktorerna? 

Metod  
Undersökningen är genomförd i tre steg: 

1. Observationer av de tre elittränarna i rollen som coach under en tävlingsmatch. Dessa obser-

vationer är gjorda utifrån ett eget författat observationsprotokoll. 

2. Halvstrukturerade intervjuer med en assisterande tränare och en lagkapten, inom respektive 

idrott, för att få deras syn på tränaren ifråga. 

3. Halvstrukturerade intervjuer med de tre elittränarna. 

Resultat  
De undersökta tränarna har en tydlig självbild. Denna självbild förstärktes genom observatio-

ner och kompletterande intervjuer. Alla intervjuade tilltalades av de aktuella tränarnas lugna 

coachstil. Tränarna är präglade av sin idrottsliga uppväxt, de har många av sina värderingar 

därifrån. De är kunniga och noggranna i sitt arbete och strävar efter att skapa en positiv och 

stimulerande miljö. Kommunikation är ett arbetsredskap. Coacherna har många gemensamma 

nämnare, exempelvis: uppväxtmiljö, långa karriärer inom respektive idrott, engagemang, öd-

mjukhet och situationsanpassat ledarskap. 

Slutsats 
De tre undersökta tränarna har i mångt och mycket samma arbetssätt. De sätter laget och den 

enskilde spelaren i fokus under såväl träning som match. Vid dessa tillfällen har tränarna total 

koncentration på laget och spelarna. De arbetar mycket hårt för att laget ska nå framgång. Vä-

gen till framgång kan bero på tillfälligheter, men hårt arbete och ödmjukhet inför uppgiften, 

här och nu, ger troligtvis utslag i det långa loppet.    
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Abstract 
Purpose 

The purpose of this essay is to compare three male elite coaches’ way of working, analyze their 

views on coaching, as well as describing the road to success. 

  

Questions 

How can the background of the coaches´ be described? 

What are the three coaches’ views on coaching, and how do they coach in real life? 

What do team colleagues and team players think of their trainer, as a coach? 

If there are any common factors for the coaches, could they be identified? 

What are the factors for success? 

Method 

This study focuses on bandy, soccer and ice hockey and is carried out in three steps: 

       1)   Through observations of the trainers in their roles as coaches during a      

             competition match.  

       2)   Through semi structured interviews with one team colleague and one   

             team player from each sport. 

      3)    Through semi structured interviews with the three coaches themselves.  

Result 
The coaches have a clear self-image, which was confirmed through observation and supple-

mentary interviews. All the interviewees like the coaches’ calm coaching style. The coaches 

are formed by their athletic upbringing, from which many of their values have derived. They 

are knowledgeable and precise in their work, and strive to create a positive and stimulating 

environment. Communication is a basic work tool. The three coaches have many things in 

common, for example upbringing, long careers, commitment, a humble attitude and well-

adjusted leadership. 

Conclusion 
The coaches’ way of working is, in many respects, carried out in the same way. They put the 

team and the individual player in focus, both during practice and matches. They work hard in 

order for the team to reach success. The road to success can depend on chance, but hard work 

and a humble attitude toward the task will most likely yield better results in the long run. 
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Förord 
Jag som författat arbetet heter Tore Lennartsson och arbetar som lärare i idrott och hälsa, inter-

nationellt vinterfriluftsliv, fotboll och pedagogiskt ledarskap på Borgarskolan i Gävle. Vi har 

sedan 1996 specialutformade regionala idrottsprogram på skolan och jag är också ansvarig för 

det arbetslag som är inriktat mot dessa program. 

 

Jag har som spelare utövat fotboll på elitnivå under 14 år i Örebro och Gävle. Jag har dessutom 

varit tränare eller instruktör inom fotbollen i 21 år, varav 17 år som riksinstruktör1 åt Svenska 

fotbollförbundet och 7 år som instruktör åt FIFA.2 Jag har på detta sätt regelbundet kommit i 

kontakt med tränarrollen, ledarskap och coaching inom idrotten. Därigenom har mitt intresse 

för dessa områden och då speciellt coaching, vuxit alltmer eftersom jag anser att det är ett vik-

tigt inslag för att ytterligare öka prestationsförmågan och motivationen för den enskilde id-

rottsutövaren. Jag har också, genom mitt aktiva utövande och genom mitt tränarskap, fått god 

kunskap inom dessa områden. Jag är dessutom mycket idrottsintresserad, vilket innebär att jag 

ofta ser elitidrott. Det innebär att jag har en god förförståelse inom det område som uppsatsen 

behandlar. 

 

Under arbetets gång har jag mött många intressanta och positiva människor. Det har gjort att 

jag med glädje sett fram emot de nya möten som skapats genom arbetet. Tack till alla som 

ställt upp på intervjuer och som bistått mig i mitt arbete. Ni har visat upp en stor ödmjukhet 

och visat prov på stort kunnande och stort engagemang. 

 

 

 

 
1 Instruktör som i första hand arbetar med tränarutbildning, men även med spelarutveckling,  
på nationell nivå  
2 Fédération Internationale de Football Association. Paraplyorganisationen för all fotboll i världen. 
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1 Bakgrund och problem 

1.1 Inledning 
Det kan vara på sin plats i inledningen av arbetet att redovisa hur begreppen coach och coa-

ching definieras. Det finns många olika definitioner. Genom att söka på Google internationellt 

fick jag 131 miljoner träffar. Om jag kombinerade med ordet team blev antalet träffar 

71 700 000. Bonniers lexikon ordbok3 anger att det är ett engelskt begrepp som kan översättas 

med lagledare, tränare och lagkapten. Definitionen av tränare anges som ”person som tränar 

någon i något”. Coach anges i Norstedts stora engelsk-svenska ordbok4 som ”någon som arbe-

tar som tränare (instruktör)”.  

 

Leif Isberg anser att tränare och forskare har olika förhållningssätt till begreppet coaching.5 

Tränarna beskriver det oftare som funktioner utifrån tidigare upplevelser medan forskare ofta 

försöker identifiera olika faktorer. Jag tror att en mix av dessa beskrivningar är ett bra synsätt 

på begreppet. Det gäller att få teorin att fungera i praktiken. 

  

1.2 Coaching 

Enligt mig innebär coaching på det individuella planet, en metod där man genom samtal hjäl-

per individen att lära sig. Det innebär, att det finns en relation mellan coachen och klienten. 

Denna relation bör vara jämställd eftersom avsikten med coachingen är att klienten själv ska ta 

initiativ och kunna ansvara för sina handlingar. Denna relation är intressant ur aspekten på hur 

effektiv coachingen kan bli. Det innebär också att jag, med hänvisning till ovanstående, i före-

liggande arbete väljer att definiera coaching som ”hjälp till självhjälp.” 

 

Företaget Coach2Coach lär ut en intressant modell, NÖHRA, vilket är en modell man kan an-

vända sig av när man tar ut riktningen för sin framtid.6  

Hinder 

Nuläge  Aktiviteter  Önskat läge 

Resurser   

   
Figur 1 NÖHRA-modellen, hämtad från föreläsning med Kjell Enhager vid Finlandshuset, Stockholm. 
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3 Iréne Györki, Peter A. Sjögren, Bonniers lexikon ordbok, femte upplagan (Stockholm: Bonnier Lexikon AB,     
  1991), s 89 
4 Vincent Petti, Inger Hesslin Rider, Norstedts stora engelsk-svenska ordbok, andra upplagan (Stockholm: Nor- 
   stedts Ordbok AB, 1993), s 189                   
5 Leif Isberg , Väsentligheter eller floskler (Örebro: Reprocentralen Örebro universitet, 1997), s 16 
6 Föreläsning av Kjell Enhager vid Finlandshuset, Stockholm, 2006-11-22 



Förklaring av modellen 

Hela coachingförfarandet går ut på ”hjälp till självhjälp”, den person som coachas har det fulla 

ansvaret för resultatet. Coachen ska bistå med klarläggande och förtydligande frågor och på det 

sättet hjälpa den coachade att nå sitt önskade mål. Modellen utgår från ett nuläge, detta nuläge 

är oftast inte det läge som den som coachas önskar befinna sig i. Coachen ska hjälpa till så att 

den coachade med viss vägledning ska nå ett önskat läge. Det finns både hinder och resurser, 

det gäller att medvetandegöra den coachade om dessa. Därefter ska den coachade genom olika 

aktiviteter försöka nå sitt mål.  

 

Författarna Rune Höigård och Arild Jörgensen säger i sin bok att man kan motivera utövarna 

genom coachingsamtal och bidra till att de utvecklas både privat och inom idrotten. De menar 

vidare att ”coachingsamtalet inte bara behöver knytas till resultat och prestationer, det kan 

vara ett medel att utveckla idrottaren som en hel människa”.7 

 

Författaren Stephen Covey diskuterar hur viktigt det är att vi lär känna oss själva och förstår 

hur det präglar vår syn på omvärlden.8 Denna hjälp kan, enligt min mening, en coach bistå 

med, så att klienten ser den sammansatta bilden på ett annat sätt. 

 

Sue Knight skriver i sin bok Modeller till framgång9 om hur viktigt det är att vi kan hantera oss 

själva och därigenom uppnå våra mål. För att klara av detta behöver vi självkännedom. Vi be-

höver komma till insikt om vem vi är och vad vi står för. Coachingen har en viktig uppgift att 

fylla här. En illustrativ modell, liknande den modell som Coach2Coach har skapat, redovisar 

Morten Emil Berg i sin bok Coaching – Att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas.10 

 

 Nuvarande situation Behov av handling  Önskad situation 

 

 Coaching: 

 Ställa frågor, ge handlingsalternativ, uppmana till handling, ge feedback, 

                                              utveckla självtillit 
Figur 2. Coaching som ett svar när avståndet mellan nuvarande situation och önskad situation är större än önskat 

hämtad från Morten Emil Bergs bok, Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas. 

                                                 
7 Rune Höigård, Arild  Jörgensen, Coachingsamtal inom idrotten (Malmö: Elanders Skogs Grafiska, 2002), s 8 
8 Stephen Covey, Att verka och leva till 100 % - The 7 habits of highly effective people (Finland: W S Bookwell,  
  2003), s 17-22 
9 Sue Knight, Modeller för framgång (Finland: W S Bookwell, 2001), s 15-16  
10 Morten Emil Berg, Coaching - Att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas (Lund: Studentlitteratur, 2004),  

 10
  s 12  
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Förklaring av modellen 

En person befinner sig i ett nuläge och vill nå ett önskeläge. För att nå detta läge krävs det vis-

sa aktiviteter. Den coachade har det fulla ansvaret för att nå detta läge. Coachen hjälper till 

med frågor och handlingsalternativ samt ger feedback och pushar, allt i avsikt att den coachade 

ska nå sitt uppsatta mål.  

 

Ytterligare en syn på coaching ger John Steinberg, han anser att syftet med coaching är att bi-

dra till individuell utveckling via reflektion och klargöranden.11 Jag anser att coaching också 

har en annan innebörd. Det innebär att man hjälper en grupp eller ett lag, att utifrån sina förut-

sättningar prestera maximalt, allt i avsikt att nå uppsatta mål. Det kan vara resultatmål, presta-

tionsmål och/ eller processmål. Målen kan vara både kortsiktiga, oftast då den enskilda mat-

chen eller del av matchen och långsiktiga. Inom elitidrotten är det oftast en kombination av 

ovanstående mål. Resultatmålen har stor betydelse, speciellt för intressenterna kring  

elitidrotten. 

 

1.3 Coach 
Kärt barn har många namn, instruktör, tränare, boss, ledare, sportchef och coach. De olika be-

fattningshavarna inom idrotten får eller tar sig alla möjliga titlar. Intresset av och möjligheten 

till att skapa sig en karriär genom eller inom idrotten har ökat. Jag anser att det beror på att 

intresset, fokuseringen och de pengar som satsas på idrotten ökat väsentligt. 

 

För att ytterligare beskriva vad coachrollen innebär skulle man kunna använda sig av de meta-

forer, bildspråk, som Evelyn Säll använder sig av i sin bok när hon beskriver de olika roller en 

lärare har – estradör, regissör och illuminatör. Estradören som har förmågan att få andra att 

lyssna, regissören som organiserar arbetet och illuminatören som ser varje individ. 12     

 

Det jag avser med coach är den person som har det direkta operativa ansvaret för laget, den 

person som leder det i träning och i match. Jag kommer i den följande texten att växla mellan 

begreppen tränare och coach. Detta gör jag för att jag tycker att det ena eller det andra begrep-

pet passar bäst som benämning i sammanhanget. 

 

 
11 John Steinberg , Mentorskap, coaching och cocoaching, en praktisk handbok (Falun: Scandbook AB, 
   2004), s 11 
12 Evelyn Säll, Lärarrollens olika skepnader; estradör, regissör och illuminatör. En longitudinell studie av  
    blivande lärares föreställningar (Stockholm: Elanders Gotab, 2000), s 48-54  
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1.4 Framgångsrik 
Ett vanligt sätt för allmänheten att bedöma om tränare är framgångsrika är genom att se vilka 

resultatmässiga framgångar tränaren har med sitt lag. Jag anser att detta instrument är alltför 

trubbigt eftersom det är många faktorer som påverkar om resultaten går tränarens väg. Ett bätt-

re sätt är att definiera framgångsrika tränare är enligt mig: ”tränare som under flera år har 

verkat och fortfarande verkar på elitnivå inom sin respektive idrott.” Alla tre elittränarna som 

deltar i studien är, enligt denna definition, framgångsrika som tränare. 

 

Min definition av urvalskriteriet framgång är kanske inte det som normalt sett är vedertaget 

inom idrott, speciellt inte på elitnivå där framgång nästan uteslutande mäts i form av poäng, 

placeringar och titlar. Jag är väl medveten om detta, men anser att jag hittat en modell som är 

lämplig för att definiera begreppet och samtidigt bortse från kortsiktiga framgångar. 

 

1.5 Problemdiskussion 
Fokuseringen på den enskilde coachen har inom elitidrotten blivit total. Varje steg, varje utta-

lande, varje agerande, ja nästan varje blinkning bevakas av massmedia. Det finns ofta en kame-

ra som är riktad i ansiktet på coachen under hela matchen. Vissa idrotter har, under försökspe-

rioder, till och med haft kameror i omklädningsrummet. Detta har medfört att varje ord och 

varje rörelse har sänts direkt i TV. Denna fokusering är relativt lätt att bära vid framgång. Det 

är betydligt svårare att hantera ovannämnda situation om resultaten och/eller prestationerna 

uteblir. Jag tycker att det är intressant att göra en djupare betraktelse av tränarna som motvikt 

till den ytliga bild som massmedia ofta presenterar. Därför genomför jag denna studie.  

 

1.6 Tidigare forskning 
Det finns mycket skrivet och diskuterat kring coachen och coaching, både internationellt och 

nationellt. Jag har läst mycket litteratur om coaching, ledarskap och grupprocesser allt för att 

öka min kunskap inom ämnet. Jag har dock valt att använda det mesta som bakgrundslitteratur. 

Den litteratur som passar bäst för mitt syfte är den rapportserie som Isberg skrivit i projektet 

Elittränarens situation i lagspel under perioden 1991 – 2004. 

 

Isberg har i sina studier utgått från en multinationell modell för ledarskap inom idrotten skapad 

av Packianathan Chelladurai 1978 vilken han senare har modifierat:13 
 

 
13 Leif Isberg, Supercoach i National Hockey League (Örebro: Reprocentralen Örebro Universitet, 2004), s 6  



Bakomliggande faktorer   Ledarbeteende                Konsekvenser  
viktiga för realationsprocessen 
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Situationskarektiristika           Föreskrivet coachb                   Spelares prestation 

 

 Assist coachbeteende                      

                Tillämpat                            Stabens roll 
                 coachb 
    .           
Ledarkaraktäristika        Personligt coachb     
 
 

Spelarkaraktäristika     Förväntat coachb                      Spelarnas belåtenhet 

 

Figur 3 Multidimensionell modell för ledarskap inom idrotten skapad av Packianathan Chelladurai och modifierad 

av Leif Isberg, hämtad från Isbergs bok, Supercoach i National Hockey League. 

 

Förklaring av modellen 

Modellen utgår från att det spelarna kan prestera och hur bra de mår är en funktion av det till-

lämpade beteendet hos tränaren. Detta beteende i sin tur är en produkt av det föreskrivna, det 

förväntade och det personliga beteendet. Oftast jobbar ledarna i grupp, det innebär att hela 

gruppen har en påverkan på spelaren. Ledarnas uppgift är att se till att spelarna är fysiskt och 

psykiskt förberedda för de prestationer de ska utföra. Förening och kontext avgör hur det före-

skrivna coachbeteendet ser ut. Det förväntade coachbeteendet är det beteende spelarna förvän-

tar sig. Enligt mig så är spelare som varit länge i föreningen mer socialiserade i föreningen än 

vad nya spelare är. Det innebär att de är vana vid den sociala miljön och har en stor acceptans 

för denna. Detta påverkar synen på det förväntade coachbeteendet. 

 

Det tillämpade coachbeteendet är produkten av personlighet, förväntningar från spelarna och 

förväntningar från föreningen. Beteendet skiljer sig, beroende på dessa bakgrundsfaktorer, för 

varje coach. Det är viktigt att coachen har förmåga att skapa en positiv miljö och att han har en 

bra relation med sina spelare. Det kan finnas en risk med auktoritärt ledarskap och det är att 

arbetarna, i det här fallet elitspelarna, gör ett bra jobb, men att arbetsglädjen, i det här fallet 

spelglädjen, försvinner.14  Förändringar i samhället i Sverige och de värderingar som styr idrot-

ten har inneburit att coachens arbetssätt med och förhållningssätt till spelarna förändrats, ”det 

ställs allt högre krav på coachen att verka utifrån spelarnas förväntningar”. 15  

                                                 
14 Lee G Bolman, Terence E Deal,  Nya perspektiv på organisation och ledarskap (Lund: Studentlitteratur, 2005), 
    s 215 
15 Isberg, 2004, s 7 



Kraven på framgång hos tränarna varierar och styrs ofta av ekonomin. Om det görs stora sats-

ningar i form av värvningar och lönerna blir högre så innebär det också, enligt Isberg, att kra-

ven på framgång ökar.16  

 

Det är en svår och komplex situation att vara tränare på elitnivå, förändringarna är stora och 

situationen innehåller många olika processer, vilket figur 3 visar. Isberg har i sin bok, Varför 

slutade det så illa?, 17 utvecklat modellen ytterligare. Han har gjort det genom att dela upp de 

olika tränarbeteenden som förekommer i den. Under rubriken ”aktuellt tränarbeteende” har 

han listat personlighet, erfarenhet, kunskap, utbildning, syn på ledarskap, yttre krav, medbe-

stämmande och upplevda förutsättningar. Det är, enligt Isberg, viktigt att man verkligen klar-

gjort den komplexa situation som det innebär att vara elittränare. Alla inblandade måste ha en 

förståelse för varandras olika uppgifter och positioner. Samtidigt är det viktigt att arbetsklima-

tet är positivt och att kommunikation fungerar bra.  

 

Leif Isberg visar i sin bok Supercoach på internationell toppnivå en modell som han hämtat 

från Chellarduai 1981:18 

 

Socialt stöd  Instruktion  Positiv feedback 
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Förmåga Rolluppfattning     Upplevelse av belöning 

 

 

Motivation  Ansträngning  Prestation  Belöning   Belåtenhet 
 

Figur 4 Schematisk modell för coachingprocessen under match och träning skapad av Packianathan Chelladurai, 

hämtad från Isbergs bok, Supercoach på internationell toppnivå. 

 

Förklaring av modellen 

Modellen behandlar sambandet mellan motivation och prestation. Tränaren har möjlighet att 

påverka såväl laget som den enskilde spelaren genom sitt sätt att agera och sitt sätt att ge feed-

back, främst då positiv feedback. Tränaren kan vara ett stöd såväl under idrottsutövandet som 

                                                 
16 Isberg, 2004, s 7 
17 Leif  Isberg, Varför slutade det så illa? En analys av elittränares arbetsvillkor (Uppsala: Reprocentralen HSC,  
    1992), s 9 
18 Leif Isberg, Supercoach på internationell toppnivå i fotboll – en kunskapsanalys (Örebro: Reprocentralen  
   Örebro Universitet, 2001), s 17  
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utanför idrotten. Om spelarna är väl motiverade påverkar det hur mycket de anstränger sig. De 

instruktioner som är vanligast under träning och match gäller taktiska dispositioner till enskilda 

spelare eller till lagdelar. Det är viktigt att spelaren förstår vad som förväntas av honom utifrån 

position och spelidé. Det spelaren presterar är beroende av motivation, förmåga och rollförstå-

else. Det sociala stödet sker främst genom positiva tillrop.  

 

Det är viktigt, enligt Isberg, att tränaren utnyttjar spelarnas förmåga på bästa sätt och att spela-

ren får feedback som upplevs som rättvis. ”Om uppgiften utförts på ett, för laget förväntat sätt, 

bör spelaren tilldelas beröm.”19 Isberg menar vidare att det också är viktigt att det är balans 

mellan feedback och prestation. Det innebär att tränaren måste ha ett objektivt förhållningssätt 

till denna relation. Processen mellan tränare och spelare diskuterar Isberg också i sin bok Var-

för slutade det så illa? Han menar att tränarens kontakt med spelarna påverkas av vilken stra-

tegi han har. Strategin definieras som: ”Resultatet av en individs personliga integrering av 

kunskap, erfarenheter och värderingar, vilka kan anses vara relevanta för en given situa-

tion.”20 

 

I sin bok Framgångsrik eller misslyckad skriver Isberg att det är viktigt att föreningen och trä-

naren har en gemensam uppfattning om vilka förväntningar som finns på tränaren och på la-

get.21 Det gäller främst arbetssätt, förhållningssätt, spelidé och resultatmål. Vidare är det vik-

tigt att föreningen, inklusive spelarna, känner till tränarens personlighet och arbetssätt. Han 

anser också att det är viktigt att tränaren känner till de traditioner som styr föreningens spelsätt

och arbetssätt. Det innebär att det är viktigt att det föreskrivna, det förväntade och det tillämpa

de tränarbeteendet är belyst och att parterna är överens om hur man praktiskt ska arbet

tillsammans.   

 

1.7 Värderingsförändringar, ändrade arbetssätt  
De nya förutsättningarna gör att kraven blir allt större på den enskilde coachen och att intres-

senterna blir alltfler och alltmer intensiva i sitt sätt att närma sig honom. Detta medför att för-

väntningarna och trycket på tränaren blir allt större. Tommy Söderberg - tidigare förbundskap-

ten för Svenska fotbollslandslaget - gav sin syn på miljön, arbetsuppgifterna, förändrade värde-

 
19 Isberg, 2001, s 17 
20 Isberg, 1992, s 7 
21 Leif Isberg, Framgångsrik eller misslyckad, en studie av en elittränares situation (Uppsala: Reprocentralen 
    HSC, 1991) s 126 



ringar från omgivningen samt krav och förväntningar på framtidens tränare vid en föreläsning 

vid Örebro universitet under namnet: Ledarskap, vad är viktigt för framtidens ledare? 22 
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 Arbetssätt         -     Spelidé            -   Organisation 

Rädsla, våga  KRAVPROFIL Pedagogik, didaktik 

Data, Mastercoach    Vad?  Hur?  Varför? 

Medvetandegöra  TRÄNARE  Syfte, org., anvisningar 

Arbetsmiljö    Instruktion, feedback 

Laganda, konkurrens  TRÄNARTEAM Röd tråd, arbetsbeskrivning 

Bolagisering, styrelse   

Sponsorer  SPELARE   

Media    

Resultatmål           -          Prestationsmål           -           Processmål 
Figur 5 Kravprofil, påverkansfaktorer och arbetssätt för en elittränare, hämtad från föreläsning av Tommy Söder-

berg vid Örebro universitet. 

   

Förklaring av modellen. 

Söderberg menar att arbetssättet, spelidén och organisationen förändras över tid och är beroen-

de på vilka influenser som kommer, både internationellt och nationellt. Målen värderas utifrån 

olika utgångspunkter beroende på vilken intressent man är. Arbetssättet som tränare förändras 

med nya pedagogiska och didaktiska rön. Nya intressenter, nya organisationer och nya befatt-

ningar påverkar hur tränare värderas. Värderingen av begreppen relationer och klubbtillhörig-

het urvattnas, individen sätts i centrum. Arbetsmiljön har blivit mycket tuffare. 

   

De värderingsskillnader som uppstått kan, enligt Göran Sjöberg, 23 förklaras av:  

Ålder - ungdomar, medelålders och pensionärer har olika värderingar  

Vilken generation man tillhör - långsam förskjutning av värderingar 

Tidsandan - förutsättningarna under en viss tid 

 

Genomförandet av förändringar ställer stora krav på en förändringsförmåga och ett flexibelt 

arbetssätt. Ledarna måste också utveckla sin kompetens enligt de ökade kraven. Ett exempel på 

förändringar är den ökade tillgängligheten som krävs från massmedia. Ett annat exempel är den 

ökade rörligheten på idrottsarbetsmarknaden, både för tränare och för spelare.  

                                                 
22 Föreläsning av Tommy Söderberg vid Örebro Universitet, 1999-01-30 
23 Föreläsning av Göran Sjöberg, doktorand i religionssociologi, teologiska institutionen, vid Uppsala  
    universitet, 2005-11-12   
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Det traditionella sättet att se på och leda ett lag har förändrats. Enligt Anthony Giddens så byg-

ger relationer på tillit. Detta måste man jobba aktivt med genom processer där man öppnar sig 

för varann.24 Enligt samma författare så har globaliseringen ökat.25 Detta stämmer överens 

med elitspelarnas arbetsmarknad. Den har blivit allt mer internationell även för i

landslagsspelare.  

 

Utvecklingen var tidigare ganska förutsägbar och förändringstakten långsam. Tio till femton år 

tillbaks i tiden var elitidrott för de flesta utövarna en hobby som gav lite extrainkomster till den 

civila sysselsättningen. Få utövare var heltidsanställda i klubbarna. Klubblojaliteten var stor, 

rörligheten för elitspelarna var liten. Fokuseringen var större på klubbarna än på den enskilde 

spelaren. Nu händer saker kring laget mycket snabbare, spelare kommer och går. Det lag som 

fanns för en vecka sedan kan delvis vara utbytt till nästa match. Agenterna har fått en större 

roll och ord som klubbkänsla och laganda har fått en ny betydelse – ”money talks.” Det är dock 

inte alltid så att pengar ger framgång. Giddens påpekar också att många människor i de eko-

nomiskt utvecklade länderna inte i första hand tycker att det är viktigast med ekonomisk till-

växt och rikedom. Det är andra faktorer som bidrar till hög livskvalitet.26 Just detta resone-

mang har varit en kärnfråga för idrottsrörelsen. De ideellt arbetande idrottsledarna har med en 

dåres envishet hävdat att det inte enbart går att köpa sig till framgång. Det är helt andra fakto-

rer som skapar motivation och gör att ett lag eller en förening får sportslig fram

  

Andy Roxbury, UEFA: s27 tekniska direktör, gav under en föreläsning, med namnet Tactical 

Trends, sin syn på framtidens topptränare och de krav som ställs på honom:28 

 

Credibility                            Capabilities  

 Impressive track record Managing Millionaires Using Imagination 

 Positive Image Acting Decisively Delegation Tasks 

 UEFA Licence Being Open/Flexible Knowing Details 

 Strong Character Producing Results Building Teams 

 Clear Vision 
Figur 6 Framtidens topptränare, trovärdighet och kompetenskrav, presenterad av Andy Roxbury vid Örebro uni-

versitet. 

 
24 Anthony Giddens, Modernitetens följder (Lund: Studentlitteratur, 1996), s 116 
25 Giddens, 1996, s 66 
26 Giddens, 1996, s 154 
27 The Union of European Football Associations. Paraplyorganisation för all europeisk fotboll, både på 
    klubbnivå och på landslagsnivå. 
28 Föreläsning av Andy Roxbury vid Örebro Universitet, 2003-01-17  
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Förklaring av modellen 

Roxbury menar att för att erhålla jobbet krävs det att tränaren har en imponerande meritlista, 

positiv image, UEFA-licens,29 stark karaktär och en tydlig vision. När han väl har fått jobbet 

krävs det att han kan hantera miljonärer, är beslutsam, flexibel och öppen, visar resultat, kan 

bygga ett team, delegera frågor, jobba med och känna till detaljer samt kan använda fantasin.  

 

Isberg har i sin bok Supercoach på internationell toppnivå i fotboll genom intervjuer kommit 

fram till följande: 30 

• Att internationella topptränare i fotboll måste ha god insikt och förståelse av fotbolls-

kulturen där han verkar.  

• Att lärprocessen för laget är en lång process.  

• Att tränarna är angelägna om att förkovra sig, vilket innebär att de aldrig anser sig ful-

lärda.  

• Att framgångarna har nåtts genom ödmjukhet och hänsynstagande till spelarna som 

människa.  

• Att tränarna har förmåga att utnyttja de resurser och verktyg som finns på ett effektivt 

sätt samtidigt som de lärt sig att stärka sin makt.  

• Att bedömningen av förmågan som tränare sker i form av resultat.     

 

1.8 Summering av teoretisk utgångspunkt 
Coach och coaching är begrepp som används världen över. Samtidigt som det används så är 

tolkningen olika beroende på vem som använder begreppen. Det har också skapats många mo-

deller för coaching, i korthet går de flesta ut på ”hjälp till självhjälp.” Coachens roll är då att 

hjälpa individen att nå sitt mål. Inom idrottens värld, där ofta framgång mäts i segrar och po-

äng, blir då coachens roll att hjälpa laget att prestera maximalt utifrån de förutsättningar som 

finns. Jag ville ge en djupare bild av tränaren och valde därför att skriva denna uppsats. Jag har 

i min uppsats valt att definiera framgångsrik tränare som ”en tränare som under flera år har 

verkat och fortfarande verkar på elitnivå inom sin respektive idrott.” 

 

Det finns mycket skrivet om coach och coaching. Jag har valt att använda mig av en teoretisk 

multidimensionell modell för ledarskap (se fig 3)som Chelladurai skapat och Isberg bearbetat. 

Hos Isberg fann jag också intressant litteratur, vilken jag hade glädje av vid mina fortsatta un-

dersökningar. 
 

29 Europeisk tränarlicens 
30 Isberg, 2001, s 77-80 
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Värderingsförändringar var ett annat intresseväckande område, där hade jag glädje av föreläs-

ningar av Sjöberg, Söderberg och Roxbury. Intressant var deras syn på de krav som ställs på 

såväl nationella som internationella tränare och deras syn på vikten av förändrade arbetssätt.    

 

2 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att jämföra tre manliga elittränares arbetssätt i rollen som 

coach, analysera deras synsätt på coachrollen samt beskriva vägen till framgång.  

 

2.1 Frågeställningar 

• Hur kan de tre elittränarnas bakgrund beskrivas? 

• På vilket sätt ser de tre elittränarna på sin roll som coach och hur arbetar de i praktiken? 

• Hur ser kollegorna och spelarna, i det egna laget, på elittränaren i rollen som coach? 

• Om det finns några gemensamma nämnare för tränarna, vilka är de? 

• Vilka är framgångsfaktorerna? 

3 Metod 

Undersökningens fokus är på tre framgångsrika tränare inom idrotterna bandy, fotboll och is-

hockey. Den är genomförd i tre steg: 

1. Observationer av de tre elittränarna i rollen som coach under en tävlingsmatch. Dessa obser-

vationer är gjorda utifrån ett eget författat observationsprotokoll. 

2. Halvstrukturerade intervjuer med en assisterande tränare och en lagkapten, inom respektive 

idrott, för att få deras syn på tränaren ifråga. 

3. Halvstrukturerade intervjuer med de tre elittränarna. 

 

Jag var väl medveten om att valet av dessa två metoder var mycket tidsödande. Totalt medför-

de det tre observationer och nio intervjuer, men jag ansåg att det var viktigt för att uppnå denna 

undersöknings syfte.  

 

3.1 Urval/Avgränsningar 
De tränare som skulle delta i den jämförande studien skulle vara framgångsrika inom sin idrott. 

Jag valde att intervjua tre tränare inom de tre stora lagbollspelen bandy, fotboll och ishockey. 

Alla tre idrotterna finns i Gästrikland och alla tre tränarna är, enligt min definition, framgångs-

rika inom sin idrott. Anledningen till att jag begränsade mig till dessa tre tränare var att jag 
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ansåg att de representerar den grupp jag vill undersöka. Detta är något som Christer Stensmo i 

sin bok anser vara viktigt vid etnografiska fallstudier.31 Att det endast blev män som deltog i 

studien berodde på att det vid denna tidpunkt inte fanns någon kvinnlig tränare som uppfyllde 

kriterierna. Detta arbetets omfång och tidsram tillåter heller inte en mer omfattande undersök-

ning än den jag genomfört. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Jag började med att ta telefonkontakt med de tre aktuella tränarna och informerade dem om 

mina tankar med min uppsats. Alla tre tränarna var mycket intresserade och positiva till idén. 

Därefter kontaktade jag assisterande tränare och lagkaptener i de aktuella föreningarna och 

förklarade tankarna med uppsatsen. Även dessa var mycket positiva till att ställa upp på  

intervjuer. 

 

Efter att ha lagt en grund i form av litteraturstudier utformades ett observationsprotokoll vilket 

jag använde vid mina observationer av de tre tränarna. Detta protokoll var uppbyggt så att det 

registrerade sju olika händelser plus att jag hade en punkt övrigt, ifall något speciellt inträffade 

som jag inte tänkt på innan jag genomförde observationerna. Observationsschemat var modifi-

erat, men utgick ifrån de tankar Martin Denscombe redovisar i sin forskningshandbok.32 I pro-

tokollen registrerades händelsernas frekvens. Vid vissa händelser angavs också tidpunkt och 

om det skedde under speciella betingelser. För vissa händelser angavs också händelsens varak-

tighet. Dessa tre protokoll finns med som bilagor till uppsatsen.  

 

Anledningen till att jag började med direkta observationer, var att jag ville skaffa mig en bild 

av hur tränaren agerade under press i coachrollen. Det innebar att jag fick en uppfattning om 

hur de agerade i sin roll som coach i verkligheten. Observationerna utfördes i naturliga miljö-

er33 vilket innebar att jag inte hade någon påverkan på situationen. Tränarna var inte informe-

rade om när jag genomförde observationerna. Jag hade mycket god hjälp av funktionärer i de 

olika föreningarna för att få bra positioner under matcherna. Detta gjorde att jag satt eller stod i 

direkt närhet av tränaren. Jag var inte så nära att jag kunde höra vad vederbörande sa, jag kun-

de endast se hur han agerade. En förutsättning för att lyckas få dessa platser var att jag var i 

 
31 Christer Stensmo, Vetenskapsteori och metod för lärare  (Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB, 
    2002 ), s 70 
32 Martin Denscombe, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
    (Lund: Studentlitteratur, 2000), s 169-172 
33 Ibid, s 166 
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mycket god tid före matchen på arenan. Detta medförde att jag kunde genomföra observatio-

nerna diskret men med gott resultat.    

 

Jag inledde med att se ishockeytränaren i coachrollen när Brynäs, i den första kvartsfinalmat-

chen av sju, mötte HV 71 i Läkerol arena i Gävle den 6 mars 2007. Dagen efter såg jag bandy-

tränaren i aktion som coach när Sandvikens AIK mötte Edsbyn i den andra semifinalmatchen, 

av maximalt fem matcher. En match som Sandvikens AIK måste vinna för att chansen till att 

nå finalen i Uppsala skulle vara realistisk. Fotbollstränaren såg jag i coachrollen i allsvenska 

seriepremiären mot Örebro den 9 april 2007 på Strömvallen i Gävle. Anledningen till att jag 

valde dessa matcher var att jag ansåg att det var viktigt att få se tränarna agera i tävlingsmat-

cher, med ordentlig puls och tävlingsnerv. 

 

En tid efter mina observationer så tog jag per telefon kontakt med de assisterande tränarna till 

de aktuella tränarna och lagkaptenerna i de aktuella lagen. Vi bestämde tid för träff och jag 

genomförde en kort intervju med dem avseende deras syn på aktuell tränare. Dessa intervjuer 

som var halvstrukturerade genomfördes i form av samtal. Intervjuerna spelades in på band och 

skrevs sedan ut av mig personligen.  

 

Efter den inledande frågan varför är NN bra som coach?, hade jag några frågor som jag ville ha 

besvarade under samtalet. För övrigt fick den intervjuade prata fritt. Om inte den intervjuade 

kommit in på dessa frågor spontant så avslutade jag intervjun med frågorna: Hur är NN som 

tränare och instruktör? Hur fungerar han med gruppen? Hur jobbar han med feedback? Är han 

auktoritär eller demokratisk i ledarskapet? 

  

Därefter tog jag telefonkontakt med de aktuella tränarna och bokade tid med dem. Jag informe-

rade om att jag ville genomföra en längre intervju och jag bad dem att avsätta två timmar för 

vår träff. Det medförde inte i något fall några som helst problem, tvärtom var tränarna mycket 

tillmötesgående och intresserade av intervjun och uppsatsen. Intervjuerna genomfördes på en 

plats som passade tränarna och tog mellan en och en halv och två timmar. Anledningen till att 

platsen valdes av tränarna var dels det späckade program som samtliga tränare har, dels att 

intervjuerna skulle genomföras i en bekväm miljö för den intervjuade. Detta tror jag var viktigt 

för att få den tid samt de reflekterande och uttömmande svar jag önskade. 

 

Vid intervjutillfället presenterade jag än en gång avsikten med intervjun och redogjorde för 

min roll i det hela. Under intervjuerna gjorde jag också fältanteckningar. Anledningen till detta 
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var i första hand för att jag ville vara säker på att jag hade ett material ifall inspelningarna inte 

fungerade, men jag ville också skriva ner intressanta reaktioner eller händelser. När jag sedan 

lyssnade på banden hade jag god nytta av de anteckningar som jag gjort under intervjuerna. Jan 

Trost för en intressant diskussion kring nyttan och glädjen men också problematiken med att 

anteckna under intervjuer.34  

 

Intervjuerna som genomfördes hade mer karaktären av samtal utifrån några på förhand be-

stämda, öppna semistrukturerade frågeställningar.35 Intervjuerna gled på skalan mellan att vara 

semistrukturerade och ostrukturerade beroende på vad som hände under samtalen. Inledningen 

av intervjun hade inslag av narrativa intervjuer,36 där intervjupersonen fick berätta om sin bak-

grund. Jag var noga med att jag under intervjuerna avhandlade vissa specifika frågor. Det inne-

bar att jag hade sammanställt en lista på nyckelord som jag ville ha svar på. Denna lista visade 

jag inte för intervjupersonerna. Under intervjun såg jag till att jag berörde alla nyckelorden. 

Dessa nyckelord finns med som en bilaga till uppsatsen. 

 

Det var viktigt att ett gott samtalsklimat skapades under intervjun. Svaren fick fritt formuleras 

av den intervjuade och jag som intervjuare ställde motfrågor och klarläggande frågor. Eftersom 

frågorna inte var formulerade i detalj så styrdes de till viss del av svaren under intervjun. Efter 

varje intervju lyssnade jag på banden och skrev ner intervjuerna ordagrant.  Den utskrivna in-

tervjun skickades till intervjupersonen så han fick möjlighet att läsa och eventuellt korrigera 

intervjun. Samtidigt fick jag tillåtelse att använda intervjun och deras namn i uppsatsen.   

 

3.3 Fördelar och nackdelar med valda metoder 
Enligt Maria Björklund och Ulf Paulsson ”finns det ingen insamlingsmetod som är bättre eller 

sämre än någon annan.” Enligt dem gäller det att välja metod efter vilken situation man befin-

ner sig i och efter vilket syfte man har.37   

 
3.3.1 Observationer 

Fördelen med observationer var att jag gjorde en direkt datainsamling och att jag kunde skapa 

mig en första bild av hur tränarna agerade. Jag fick data under en relativt kort period (mars – 

april 2007) och jag kunde göra en jämförelse mellan coacherna. 

 
34 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: studentlitteratur, 2005), s 54 -55 
35 Frågor och följdfrågor 
36 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund: studentlitteratur, 2005), s 27-28 
37 Maria Björklund  & Ulf Paulsson, Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera  
    (Lund: Studentlitteratur, 2003), s 69  



 23

                                                

Nackdelen med observationerna var att jag endast såg beteendet hos coacherna, jag visste ju 

inte varför det inträffade. I viss mån har jag försökt förklara det med att skriva om det inträffa-

de någon speciell händelse i samband med reaktionen eller agerandet. Jag kunde inte heller 

höra vad de sa. Jag kunde bara observera deras beteende beroende på att jag inte var placerad i 

båset.38 Jag ansåg att det var viktigare att jag inte störde, därför ställde jag inte ens frågan om 

jag fick sitta i båset. Jag är övertygad om att jag inte störde den naturliga miljön med hänvis-

ning till ovanstående tillvägagångssätt. Jag är också medveten om att jag, genom min förförstå-

else, har tolkat reaktioner och ageranden på mitt sätt. 

 

 3.3.2 Intervjuer 

En nackdel med intervjuer i förhållande till t ex enkäter är att de är tidskrävande. Det är också 

svårt att som intervjuare vara helt objektiv. Det sker en påverkan genom direktkontakten mel-

lan den som intervjuar och intervjupersonen. Jag är medveten om att jag som intervjuare kan 

påverka processen och de svar som framkommer under intervjun. 

 

Eftersom jag använt mig av öppna frågor eller nyckelord är det svårt att exakt jämföra intervju-

erna med varandra. Jag har, för att kunna göra jämförelsen mellan tränarna, kategoriserat sva-

ren i resultatdelen. För mig var det mest angeläget att, genom intervjun, försöka få en helhets-

bild av tränarna och därigenom kanske få fram gemensamma beröringspunkter. En nackdel 

med detta intervjusätt är att de intervjuade har gett olika långa och olika uttömmande svar. 

Samtidigt så visar det också en del av personligheten. 

 

Ett problem som kan uppstå i samband med intervjuer är att de intervjuade vill göra ett gott 

intryck. De vill framstå som bättre än de är och inte visa eventuella svagheter. De personer jag 

intervjuade är också vana vid denna situation och därigenom noggranna med de svar de läm-

nar. Orden vägs ibland på guldvåg. Jag försökte vara uppmärksam på detta under hela intervjun 

genom att läsa mellan raderna och få en känsla för kontexten. Jag lyssnade på banden, tolkade 

intervjuerna och skrev ner dem som jag uppfattade dem. Det kan finnas en felkälla i detta för-

farande. Jag försökte eliminera denna felkälla genom att låta intervjupersonen läsa igenom och 

korrigera den utskrivna intervjun. 

 

Det finns många fördelar med att jag har genomfört undersökningen i form av intervjuer. Det 

har gett möjlighet för mig att arbeta situationsanpassat och det har gett mig möjlighet att upp-

 
38 Platsen där tränarna och spelarna befinner sig under matchen 
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märksamma ickeverbala reaktioner. Detta har inneburit att jag kunnat vara flexibel under sam-

talen. Jag har kunnat lägga till frågor, utvecklat frågor och ställt kompletterande frågor. Allt i 

avsikt att få så stor kunskap och förståelse för den enskilde intervjupersonen som möjligt. Det 

har också gett mig möjlighet att förklara och få förklarat begrepp som är oklara eller ofullstän-

diga. Det innebär också att jag definitionsmässigt varit överens med den intervjuade personen. 

Jag har också under intervjuerna kunnat jobba med omedelbar feedback, vilket gjort att det inte 

förekommit några tvetydigheter och att intervjuklimatet varit mycket positivt. Jag tycker att det 

varit en styrka att intervjuerna haft karaktären av samtal där dialogen varit ett viktigt  

instrument. 

  

3.3.3 Analys av kombinationen observationer och intervjuer 

Genom att kombinera observationer med intervjuer anser jag mig ha fått en bra bild av tränar-

na. Jag valde att först göra egna observationer av tränarna. Detta gjorde att jag skaffade mig en 

egen bild av hur de agerade i coachsituationen. Jag förstärkte intrycken genom intervjuer med 

assisterande tränare och lagkaptener. Därefter fick tränarna komma till tals genom direktinter-

vjuer. Även dessa intervjuer förstärkte den första bild jag fått av tränarna. Genom att använda 

mig av denna turordning anser jag mig ha fått en mycket bra bild av tränarna. 

  

3.4 Reliabilitet 
Jag är väl bekant med den kontext tränarna verkar inom. Jag gjorde ett medvetet val när jag 

bestämde att intervjuerna skulle vara halvstrukturerade. Jag anser att det var en styrka för un-

dersökningen att frågorna var utformade på det sätt som de var. Det gav mig utrymme att vara 

flexibel under intervjun. Detta kunde jag vara beroende på den goda kunskap jag har inom om-

rådet. Om jag inte haft denna förkunskap hade det funnits en risk att det bara blivit innantilläs-

ning.   

 

Det krävs en god förförståelse och det krävs också att man får access till de miljöer där elitid-

rott utövas för att få fram resultaten. Jag är medveten om att tränarna är försiktiga i sina utta-

landen och sina slutsatser, det är ett sätt att överleva på elitnivå. Trots det så upplever jag att 

tränarna i intervjuerna berättat vad de verkligen tycker och tänker, samspelet mellan mig och 

tränarna har varit bra.  

 

Resultaten i denna undersökning bygger i första hand på intervjuer och observationer av tre 

tränare. Dessa observationer och intervjuer har kompletterats med intervjuer av assisterande 

tränare och lagkaptener. Troligtvis skulle det medfört ett annat resultat om någon av tränarna 
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skulle ha bytts ut. Om undersökningen skulle göras på nytt är det viktigt att observationssche-

man och nyckelfrågor kopieras, att definitioner och kategorier är klart angivna. 

 

3.5 Validitet 
Metoderna har valts för att få en helhetsbild av tränarna. Jag har ägnat stor tid åt innehållet i 

intervjuerna och de nyckelfrågor som skulle vara utgångspunkt för intervjun. Jag anser att bak-

grunden för tränarna är viktig för validiteten. Ett exempel på detta är att två av tränarna startade 

sin tränarkarriär tidigt, beroende på skador respektive sjukdom. Ett annat exempel är den bild 

jag fick av tränarna, ödmjuka, hårt arbetande och engagerade. Dessa bakgrundsfakta anser jag 

vara viktiga för att få en helhetsbild av tränarna.    

 

Observationer och intervjuer, i form av samtal, har kompletterat varandra. För att ytterligare 

validera resultaten har jag även intervjuat assisterande tränare och lagkaptener. Jag gör bedöm-

ningen att intervjupersonerna varit öppenhjärtiga och ärliga. Den bild som coacherna har läm-

nat har förstärkts genom de intervjuer som genomförts med assisterande tränare och  

lagkaptener.  

 

3.6 Generaliserbarhet 
Uppsatsen gör inte anspråk på att redovisa en uppfattning som gäller för alla elittränare efter-

som det rent allmänt är för lite med tre exempel. Uppsatsen bygger på tre fallstudier av tränare 

verksamma inom olika idrotter och i olika föreningar. Ingen av tränarna verkar inom någon 

individuell idrott. Alla tre tränarna verkar på högsta nationella nivå. Alla tre idrotterna är stora 

etablerade lagidrotter. Idrotterna har haft stora internationella framgångar och det bedrivs en 

bred ungdomsverksamhet inom idrotterna. Alla tre klubbarna har också deltagit i europeiska 

mästerskapsturneringar. 

 

En svaghet i undersökningen är att alla tre tränarna är från samma distrikt, vilket medför unge-

fär samma miljö. De tränare som intervjuades var alla manliga tränare. 

Om läsaren vill göra en generalisering så måste han/hon ta hänsyn till ovanstående. Dessutom 

måste läsaren beakta att olika föreningar har olika policy samt att det handlar om elitnivå inom 

tre olika sporter. De tre olika lagspelen har också olika förutsättningar. Detta medför att tränar-

na har olika förutsättningar i coachsituationen. 
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4 Resultat 
4.1 Inledning 
Jag har valt att presentera mina resultat under huvudrubriker, allt för att underlätta jämförelsen 

mellan tränarna i de olika idrotterna. Totalt har jag genomfört nio intervjuer och tre observatio-

ner. Utgångspunkt för kategoriseringen har varit de tre intervjuer jag gjort med tränarna.  

 

Jag har tillsammans med data som jag sammanställt från intervjuerna även redovisat vissa citat 

från tränarna, assisterande tränarna och lagkaptenerna. Detta gör jag för att läsarna ska få en så 

bra bild som möjligt av det totala datainsamlingsmaterialet. När jag i uppsatsen redovisar vissa 

detaljer gör jag det för att antingen tränaren i intervjun ansett att de varit viktiga eller för att jag 

anser att de är viktiga för kontexten. Samtidigt är jag väl medveten om att jag varit tvungen att 

sovra bland det 58-sidiga datamaterialet av utskrivna intervjuer. Detta kan innebära att läsarna 

inte får samma totaltbild som jag har av tränarna. Jag är också medveten om att inriktningen 

och omfattningen i det redovisade materialet inte är lika för de olika tränarna.  Det är beroende 

på hur intervjuerna sett ut för respektive tränare. De observationer jag genomfört under match 

finns också med i resultatet. De uppgifter som framkommit vid intervjuer med assisterande 

tränare och lagkaptener har vävts in i resultat utan att jag specifikt angett att det kommit från 

dessa. Undantaget är om det inte rör sig om citat, då jag angivit källan.  Materialet som helhet 

finns hos mig som författare. 

 

4.2 Bakgrund 
4.2.1 Ishockeytränare 

Han är född 1949, uppväxt i Hammarbyhöjden, där det var stora ungdomskullar som utövade 

idrott på alla tänkbara sätt, vilket, enligt tränaren var en traditionell uppväxt för många idrotts-

ungdomar på den tiden, speciellt om man bor i en storstad.  ”Många av dessa var bra men de 

fick aldrig chansen. Det fanns inga scouter och det fanns ingen rationell träning.” 

Som ungdomsspelare har han utövat många idrotter, bland andra, fotboll, handboll, bandy och 

tennis. Kanske minst av allt ishockey, mest beroende på vad miljön hade att erbjuda. Som spe-

lare var han, enligt egen uppfattning, ”hygglig i det mesta och kunde kanske ha blivit riktigt bra 

inom fotboll, där det bedrevs rationell träning på Zinkensdamm”.   

 

Intresset för ishockey skapades under tre VM som spelades i Sverige 1963, 1969 och 1970, där 

man kunde se tre matcher per dag på Johanneshov. Samtidigt kom genomslaget för ishockey i 

TV under 60-talet. Detta var, enligt tränaren, mycket inspirerande för hans ishockeyintresse. 
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 Han har alltid varit intresserad av att ta hand om och organisera. Han bildade en förening som 

hette Havsvindens SK, där han skötte det mesta, parallellt med att han gick utbildningar inom 

ishockey. Detta höll han på med fram tills han 1967 flyttade till Östberga tillsammans med sina 

föräldrar. 1969 blev han ”Stockholms första heltidsarbetande idrottskonsulent”. Under några 

år spelade han aktivt och tränade ett pojklag i fotboll, var ordförande i ungdomssektionen och 

dömde ishockey samtidigt. ”Det var fullt upp.”  Efter något år var han tvungen att välja, valet 

påskyndades av att han, vid 23 års ålder, blev jag svårt sjuk i förmodad TBC. ”1972 slog det 

över till ledarbanan.” 

Hans intresse var bara idrotten, han hade ingen tanke på att det skulle leda fram till ett yrke.  På 

60-talet räknades det inte som något yrke. ”Inom vissa kretsar gör det fortfarande inte detta.” 

 

4.2.2 Fotbollstränare 

Han är född 1963, uppväxt i Skutskär och har hållit på med lagidrott sedan nioårsåldern. Har 

spelat både bandy och fotboll i Skutskärs IF. Enligt honom själv var det en typisk bruksmiljö. 

Idrotten var en naturlig del av samhället som engagerade många och gav bekräftelse för indivi-

den. Han höll på med mycket idrott men han tänkte aldrig på vad det skulle bli i slutändan. 

”Det var nästa match som styrde mig i mitt idrottsutövande.”  

 

Han hade stor framgång både inom fotbollen och inom bandyn, där han var pojklandslagsspe-

lare. Han tog beslutet att sluta med bandy när han var 17 år, hade då varit med i allsvenska A-

truppen. Började spela fotboll i Gefle IF när han var 18 år 1981. Han har hållit på med elitidrott 

i 26 år, av dessa har han varit 21 år i Gefle IF som spelare eller tränare. Hade tankar på att bli 

idrottslärare, men det svängde över till en ekonomutbildning och han började jobba på bank där 

han fick en adekvat yrkesutbildning. 

 

Han avslutade sin aktiva idrottskarriär 1992 efter ett försök till comeback där han varken infri-

ade sina egna eller omgivningens förväntningar. Innan dess hade han varit skadad i tre säsong-

er. När han fick möjlighet att bli assisterande tränare i Gefle IF 1993 var därför beslutet enklare 

att fatta. Han har sedan dess jobbat heltid med fotboll i olika miljöer och i olika positioner 

 

4.2.3 Bandytränare 

Han är född 1962 och har spelat i Skutskär sedan pojklagsåldern, i bra ungdomslag. Skutskär 

har alltid varit ett starkt bandyfäste. ”Jag kommer från en bandyfamilj, så man har växt upp i 

den miljön, man hade en oerhörd hjälp med vägledning och råd.”  Han har utövat många spor-

ter: Fotboll, ishockey och tennis, men slutade med tennisen tidigt. Han hade inga krav på sig att 
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han skulle satsa på någon speciell idrott. Det som gick bäst i blev till slut roligast. Han fick 

tidigt vara med i A-lagstruppen och träna. Det blev ett naturligt val till slut. 

   

Han anser att det är miljön han växt upp i som har fostrat honom. Det är både bra och dåliga 

saker med en liten ort. Är man duktig så syns man mycket, men samtidigt så får man inte sticka 

ut för mycket. Han har haft bra ledare hela tiden och det har varit ett bra kamratgäng. De ung-

domsledare han hade var mer som kamrater som man hade roligt med. De blev ledare mest 

beroende på sin personlighet, inte för att de kunde mycket bandy. ”Det var andra egenskaper 

som var viktiga, det bandymässiga kom automatiskt när man fick vara med tidigt i större sam-

manhang.” Det ställdes inte höga krav på vare sig prestationer eller resultat och det var roligt 

att spela. 

  

”Skillnaden jämfört med en storklubb är att vi har lättare att komma in i en A-lagsmiljö i en 

mindre förening.” Han anser att det är rätt väg att gå, först några år i division 1, sedan till all-

svenskan. ”Det är svårt att ta steget direkt från ett juniorlag till allsvenskan, inte minst fy-

siskt.” 

 

4.3 Utbildning, fortbildning 

4.3.1 Ishockeytränare 

Tränaren har gått Svenska Ishockeyförbundets gamla tränarutbildning steg 1 - 4 och målvakts-

tränarutbildning. Han anser att det är viktigt, oavsett om man är spelare eller ledare, att man 

förkovrar sig inom din idrott. Han anser att det är viktigt att man inte i första hand ser det som 

en karriär, ”om jag gör så här så kan jag längre fram flytta dit”. 

 

Han är intresserad av projekt, men söker samtidigt ny kunskap på alla områden, Han tror att det 

är en viktig drivfjäder för att kunna utvecklas hela tiden. Han är även intresserad av många 

saker förutom ishockeyn. Detta bekräftas av assisterande tränaren som säger att ”tränaren är 

allmänbildad och hans liv består inte enbart av elitidrott och ishockey, han är allsidig och 

bred”. 
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4.3.2 Fotbollstränare 

Han har genomgått Svenska fotbollförbundets högsta tränarutbildning, han har också UEFA 

Pro Level licens.39 Han anser sig ha fått stora kunskaper genom kunniga och engagerade träna-

re som han haft genom åren, Roy Hodgson, Tord Grip, Stuart Baxter och Benny Lennartsson. 
 

Han framhåller att alla inom ledargruppen i föreningen är mycket vetgiriga. ”Vi är angelägna 

om att lära oss så mycket som möjligt. Det gäller även mig personligen, jag suktar efter fort-

bildning. Vill uppleva nya miljöer och få nya intryck.” Enligt tränaren är det en avvägning mel-

lan önskemål andra engagemang eftersom tiden sällan räcker till. Han anser att det är positivt 

att UEFA Pro Level licensen kräver kontinuerlig fortbildning. 

4.3.3 Bandytränare 

Han har inte gått några stegutbildningar i bandyförbundets regi, däremot har han gått de nya 

fortbildningar som bandyförbundet idag erbjuder. Han är mycket intresserad av fortbildning 

och anser att det är viktigt med ny kunskap, men samtidigt är det en prioritering. ”Det kan 

ibland vara svårt att hinna med när man även har ett civilt jobb.” Han söker mycket kunskap 

själv och går just nu en utbildning som bland annat innehåller idrottspsykologi. Tränaren anser 

också att det är viktigt med de regelbundna träffar som elittränarna inom bandyn har. Han 

tycker att det skulle vara intressant med ett utbyte med ishockeyn och fotbollen.  

 

4.4 Spelarkarriär (för ytterligare information se bilaga 3) 

4.4.1 Ishockeytränare 

Tränaren har utövat de flesta lagbollspelen, men han har inte spelat på elitnivå. Han var mest 

framgångsrik inom fotboll, där han spelade i division 4. Han har även spelat tennis. Avslutade 

sin spelarkarriär tidigt, vid 23 års ålder, beroende på sjukdom. 

   

4.4.2 Fotbollstränare 

Spelade bandy tills han var 17 år, där han varit pojklandslagsspelare och varit med i den all-

svenska A-truppen i Skutskärs IF. Spelade samtidigt fotboll i Skutskär. Valde fotboll och debu-

terade i division 1 när han var 18 år. Har spelat på elitnivå i 11 säsonger samt spelat i junior- 

och U21-landslagen. 

 

 

 
39 Berättigar tränaren att träna professionellt ute i Europa 
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4.4.3 Bandytränare 

Spelade bandy, fotboll och tennis som ungdomsspelare. Valde slutligen bandy. Han har spelat 

på elitnivå i Skutskär, division 1 och i Sandvikens AIK i allsvenskan totalt 21 säsonger. Han 

har spelat ett 60-tal landskamper och flera VM-turneringar.  

 

4.5 Tränarkarriär (för ytterligare information se bilaga 3) 

4.5.1 Ishockeytränare 

Han har en tränarkarriär inom ishockeyn som sträcker sig över 38 år: 10 klubbar i tre olika län-

der, varav han kommit tillbaks till samma klubb vid flera tillfällen, exempelvis Hammarby tre 

gånger. Han har coachat Tre Kronor och Norges landslag.  

 

4.5.2 Fotbollstränare 

Han är inne på sitt femtonde tränarår. 13 av dessa år har han tränat Gefle IF. De andra två åren 

var han assisterande tränare till Stefan Lundin i Örebro SK. Han har två gånger (2005 och 

2006) nominerats till årets tränare. 

 

4.5.3 Bandytränare 

Han är inne på sin åttonde tränarsäsong, varav de tre senaste hos Sandvikens AIK. Tränaren 

jobbar heltid vid sidan om bandyn, dock inte under säsong, då han jobbar 75-80 %. ”Det är 

andra ekonomiska förutsättningar med bandy än med ishockey och fotboll, det är svårt att hin-

na med både arbete och träning.”  

 

4.6 Ledarfilosofi och ledarstil  

4.6.1 Ishockeytränare 

Tränaren anser sig kunna se att hans ledarfilosofi har spår av den bakgrund han har. Han anser 

bland annat att hans far har präglat honom. ”Hans karriär är en kopia av min karriär. Han 

började som springpojke och slutade som VD. Jag började som landbandyspelare och slutade 

som elitserietränare.”  Han anser sig också vara präglad av sin uppväxt såtillvida att han ”inte 

är någon förvaltartyp, han är mer intresserad av projekt”. 

Tränaren har alltid sett det som att idrotten är en del av livet, att det inte är en isolerad företeel-

se. ”Det är något som jag vill stå för som människa och ledare.” 

 

Han anser sig ha fått arvet att aldrig räkna bort någon, att ge folk chansen som är ambitiösa, att 

ge folk chansen som vill fram. Denna syn anser han att han fått genom de positiva upplevelser 
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ik.” 

                                                

han fått i sin tränarkarriär. ”Jag vill gärna leta upp och satsa på spelare som är på väg upp. 

Detta har hänt mig. Jag var en kille som aldrig spelat, men som var på väg upp. De vågade 

satsa på mig. Att ge dem chansen att visa vad de kan, det är en av mina principer och mina 

ledord för ledarskapet.” Han har ofta fått uppdrag i klubbar som har kris, eller i alla fall vill ha 

en förändring. 

 

Hans ledarfilosofi bygger på fundament där han anser att idrott, livsåskådning och sättet att 

leva hör ihop. Det ger en solid, dock inte perfekt, grund att stå på. Den kan hjälpa spelaren om 

han är i sämre form, skadad eller om det inte fungerar på något annat plan. Om han har spelare 

med de här värderingarna, det behöver inte vara de absolut bästa spelarna, anser han att det 

finns goda förutsättningar att lyckas. 

 

Han anser sig ha en bra situation eftersom han ”har karriären bakom sig”. Det innebär att han 

alltid gör det bästa för laget, han behöver inte göra saker för att var någon till lags. Generellt 

sett gäller det att stå alliansfri och att vara modigare. Enligt tränaren så ruckar man inte på vis-

sa saker, det gäller att stå för fundamenten. ”Som Socrates sa - ända in i döden.”  

 

Han har, enligt egen uppfattning, ett situationsanpassat ledarskap som bygger på ett förhåll-

ningssätt gentemot spelarna. För honom handlar det mer om dialektik.40 Ett exempel är skill-

naden i sociala diskussioner kontra avgöranden under match. Kommunikation är viktig. Han 

anser också att det är viktigt att alla tar konsekvenserna av sitt handlande. Idrotten är en präg-

ling av livet med alla dess ytterligheter. ”Gud och Satan, Ljus och Mörker, Jing och Yang, 

Stiltje och Orkan, Vågtoppar och Vågdalar, livet går ut på att pendla mellan dessa. Så är det 

också inom ishockeyn, där brutalitet blandas med finkänslighet och snabbhet blandas med ut-

hållighet. Spelet bjuder på en härlig dynam

4.6.2 Fotbollstränare 
Han anser sig ha präglats av sin uppväxt, den miljö han utövade sin idrott i och av de olika 

ledare han haft under ungdomsåren. Men han är inte säker på att han skulle ha varit ledare i 

något annat sammanhang om det inte varit fotboll eftersom han är speciellt intresserad av spe-

let och taktiken. Det var han även som spelare. ”Jag har alltid varit mycket intresserad av det 

taktiska rävspelet. Det kanske inte alltid var bra för utvecklingen av min egen karriär. Det kan-

ske hade varit bättre att jag fokuserat på min egen prestation istället för att fundera hur på 

laget skulle fungera.” 

 
40 Läran om ytterligheterna 



 32

                                                

Hans förebilder är de coacher, vilka han mött under sin karriär, som var duktiga instruktörer. 

De som nådde fram till spelarna, var tydliga och fick spelarna att förstå vad som var viktigt i 

spelet. Ett bra exempel på detta är de engelska coacherna.  

 

Hans ledarfilosofi är under utveckling hela tiden. Han anser att han utvecklas så länge han lär 

känna nya människor. Han anser också att det är viktigt att vara öppen för alla människor och 

att det är farligt att generalisera.  Han ser varje spelare som unik och tror att spelarna accepterar 

att han behandlar dem utifrån deras speciella förutsättningar. ”Alla de spelare som tar sig till 

eliten är individer och jag ser dem som individer.  De har olika egenskaper, det gäller att lära 

känna varje spelare.” Detta måste diskuteras och accepteras inom gruppen.  

 

Det är också viktigt att spelare känner sig rättvist behandlade i olika situationer där det är vik-

tigt att spelarna får samma chans. På det sportsliga planet måste det finnas ett rättvist läge. ”I 

en konkret situation gäller det hela tiden att kunna motivera sitt agerande. Det är också viktigt 

att vara tydlig, utan att det går till överdrift. Alla spelare som jag har i truppen är mina favo-

ritspelare bland alla spelare som finns i Sverige.” Han anser att det är viktigt att ha ett positivt 

förhållningssätt till varje enskild spelare, så spelaren ges möjlighet att prestera så bra som möj-

ligt och har gott mod och ett gott självförtroende. ”Han kanske ska spela nästa match.” Träna-

ren anser att de spelare han jobbar med ofta har en tydlig självbild och en bra förmåga att ana-

lysera sig själva och sitt spel. 

 

Han betraktar sin ledarstil som en mix mellan auktoritärt och demokratiskt ledarskap. ”Allt 

som inte påverkar själva prestationen är det viktigt att spelarna är med och bestämmer och 

känner stor delaktighet i. Men eftersom det är jag som tar det direkta ansvaret för lagets pre-

station är det också viktigt att jag tar ansvar för de beslut som direkt påverkar den delen.” 

”Demokratiskt ledarskap såtillvida att verksamheten annars kvävs, auktoritärt ledarskap så-

tillvida att tränaren har huvudansvaret för resultatet.”  Han anser att det är viktigt att det finns 

en acceptans hos gruppen för spelidén. Kontinuitetsbärarna41 i föreningen är, i detta och många 

andra fall, viktiga därför att de präglar gruppen och ger tränaren stöttning och andra signaler. 

Just nu känner han att han har stark stöttning för spelidén från både de informella och de for-

mella ledarna, oavsett om de spelar eller inte. Han skiljer på social miljö, miljö för lärande och 

tävlingsmiljö. Tydlighet, rättvisa och samma grundprinciper är nyckelord.42  

 

 
41 Spelare som varit länge i en förening och som känner till de normer och värderingar som gäller 
42 Föreläsning av fotbollstränaren vid  Högskolan i Gävle, 2006-01-15 
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4.6.3 Bandytränare 

Tränaren tror på delaktighet, vill att spelarna ska komma med idéer och synpunkter och tror på 

att gruppen tillsammans utvecklar saker och ting. ”Jag tror att man därigenom får en bättre 

medvetenhet samtidigt som engagemanget och förståelsen ökar.” Jag har haft sådana ledare 

och jag tycker att det har gett mig mycket när jag har varit aktiv och blivit mer medveten om 

vad man gör. 

 

Han har flera erfarna spelare i laget vilka han använder som bollplank. Särskilt lagkaptenen 

och tränaren har regelbundna samtal med spelarrådet både när det gäller sociala frågor och när 

det gäller prestationer. ”Det är viktigt att få alla att delta i diskussioner och öppna upp.” Han 

vill ha spelare som tänker själva, är medvetna, tar reda på saker och är engagerade. ”De ska 

inte få allt serverat.”  

 

Tränaren har individuella samtal, i dialogform, med samtliga spelare i A-lagstruppen. Nyckel-

orden vid dessa samtal är medvetenhet, förståelse och engagemang. ”Jag vill inte ha en massa 

robotar, om alla börjar tänka så bubblar det bara idéer till slut.” Han anser att kulturen är 

sådan i Sandvikens AIK att spelarna alltid haft stort inflytande. Han anser också att det är bätt-

re att diskutera i mindre grupper. Då kommer alla till tals, annars finns det en risk att vissa spe-

lare bestämmer allt. ”Det är mycket demokrati i laget förutom när det verkligen gäller, då är 

det jag och assisterande tränaren som bestämmer.” 

 

4.7 Ledarteamet 

4.7.1 Medlemmar 

Idrotterna har olika ekonomiska förutsättningar. Det medför i dessa specifika fall att storleken 

och specialiseringen inom ledarteamet varierar. Ishockeyn har ett ledarteam bestående av en 

huvudtränare, två assisterande tränare och en målvaktstränare. Därtill kommer två fystränare, 

en naprapat, två materialförvaltare och en läkare. Läkaren och fystränarna är arvoderade. Fot-

bollen har ett ledarteam bestående av en huvudtränare, en assisterande tränare, en lagledare och 

en målvaktstränare. Därtill kommer en fystränare/fysioterapeut, en naprapat på halvtid, två 

materialförvaltare och en läkare. Målvaktstränare, lagledare och läkare är arvoderade. Bandyn 

har ett ledarteam bestående av huvudtränare, en assisterande tränare och en målvaktstränare. 

Därtill kommer fystränare, massör, tre materialförvaltare och läkare. Samtliga som ingår i tea-

met är arvoderade och har civila arbeten. Alla tre tränarna är nöjda med den numerär och den 

kunskap som finns i ledarteamet.  
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4.7.2 Ishockeytränare 

Enligt tränaren bör ledare som ingår i teamet helst bredda det totala kunnandet. De får inte vara 

jasägare, de ska vara solidariska men orädda, ha ordning och reda och ett stort engagemang för 

ishockey. Gemensamma värderingar är viktiga. Det är, enligt honom, intressant om de har oli-

ka ledarfilosofier, behärskar olika moment och har olika ålder. Det ger en intressant mix. ”Vi 

är som ett kaleidoskåp43 av olika ledarfilosofier i föreningen.” De får, enligt tränaren, gärna 

prova annorlunda saker och idéer. ”Den som gör som andra blir oftast bara en sämre kopia.” 

 

4.7.3 Fotbollstränare 

Tränaren anser att det är viktigt att de har specialistkompetens inom de områden där det be-

hövs, exempelvis inom styrketräning och rehabiliteringsträning. Han anser också att det är vik-

tigt att både A-lagsspelarna och tipselitspelarna44 får service och att de vistas i en trivsam mil-

jö. Han vill ha ett brett och kompetent team runt sig.  Han anser sig ha det för tillfället. Teamet 

innehåller en bra mix av kunskap, erfarenhet och ungdomlig entusiasm. ”Fotbollen är ju kom-

plex, jag har ingen ambition och heller inte kunnande, att sköta allt kring A-laget.”   

 

Han har en vision för föreningen att arbetet på ungdomssidan ska vara helt prestigelöst. Det 

kan mixas i tränarteam och bland spelarna.  Spelarna ska erbjudas så goda förutsättningar som 

möjligt att utvecklas. ”Det är svårt att uppnå i Sverige, men något att sträva mot.” 

 

4.7.4 Bandytränare 

Tränaren väljer själv ut teamet tillsammans med någon ansvarig från föreningen, men även 

spelarrådet tillåts ha synpunkter. Han anser att den assisterande tränaren ska ha kompletterande 

egenskaper så att kunskaperna hos tränarduon blir bredare. Dessutom behövs, under matcher-

na, sjukvårdspersonal. 

  

4.8 Tränar- och instruktörsfilosofi samt träningsinnehåll 

4.8.1 Ishockeytränare 

Tränaren anser att det ska vara meningsfullt och utvecklande att träna. Förr brukade han sköta 

alla moment, vilket han ibland fortfarande gör, men numera så finns det många experter i orga-

nisationen. Han anser att det är viktigt att jobba med helheten, men är samtidigt noga med de-

taljer. Han är engagerad, driver på och utmanar under träningarna.  

 
43 Bildspråk från tränaren, han menar att registret är brett och flexibelt hos den spännande tränargruppen.  
   En annan liknelse är att gruppen är som en palett med många färger. 
44 Spelare i åldern 16 – 19 år som tränas av en heltidsanställd tränare vars lön är subventionerad av tipstjänst. 
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ch.” 

                                                

Han anser att det finns alltför många spelare som är komfortabla, att de vill ha kontroll och inte 

är beredda att ta några risker. De kanske är begåvade, men har inte tillräcklig ambition 

och/eller motivation. En av hans uppgifter är att få spelarna att prestera mer under match och 

träning. Detta kan vara svårt med så många matcher och träningar som en ishockeyspelare har 

under en säsong. 

 

Träningen innehåller återkommande åkmodeller och grundpositionsåkning. Laget repeterar 

också med jämna mellanrum grundspelet. Det är allt viktigare eftersom spelaromsättningen är 

stor. ”Repetition är inlärningens moder.” Han jobbar mycket med instruktion eftersom han 

anser att det är viktigt att spelarna förstår spelidén både praktiskt och teoretiskt. ”Ser de bilden 

framför sig så blir de bättre spelare.” 

 

Han gör egna taktiska övningar. Hittar modeller, utifrån agerande från föregående matcher, 

som han plockar in i träningen. Han vill att spelarna ska känna igen sig i matchsituationerna.  

Han jobbar med detaljer som inte fungerar, exempelvis press och understöd. Laget spelar 1-3-1 

med understödsspel, vissa spelare var inte vana vid detta när de kommer till föreningen. Det 

innebar att laget och den enskilde spelaren fick öva mycket på detta. 

 

4.8.2 Fotbollstränare 

Viktiga begrepp för tränaren är tydlighet och igenkänning av matchsituationer som uppstår för 

spelarna, han försöker skapa sådana situationer under träning. Helst ska träningen så fort som 

möjligt bedrivas på planen med normala45 ytor. Igenkänningen gäller även den fysiska belast-

ningen. Nästan all instruktion och taktisk träning sker ute på fotbollsplanen. Han är dock väl 

medveten om att spelarna behöver olika sorters intryck, men situationen på arenan46 tillåter 

inte detta för tillfället.  Han har en tydlig idé om hur spelarna ska fungera i relation till varandra 

och vad de förväntas göra utifrån den position de har på planen. ”Det gäller att under trä-

ningsveckan hitta vägen fram till nästa mat

 

Han ställer sig frågan om vad som är vad? Under försäsongen jobbar han mycket med rollerna, 

under säsongen jobbar han mer med taktiken.47 Under perioden med träningsmatcher styr den 

spelade matchen träningsinnehållet, när tävlingssäsongen börjar så styr den kommande  

 
45 Fullstor planstorlek 
46 Strömvallen, nylagd konstgräsplan med gamla utrymmen och gammal läktare 
47 Spelidén/spelplanen i en speciell match 
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matchen träningsinnehållet mer. Det gäller att hitta en balans mellan individuell träning, kol-

lektiv träning och intensitet.   

 

Om det är tidspress mellan matcherna gäller det i första hand att förbereda laget för match. Då 

jobbar han mer med den kollektiva träningen, då får den individuella specialträningen mindre 

utrymme. Tränaren anser att det, ur många aspekter, är viktigt att lära känna varje individ i 

truppen. Han inser att det är omöjligt att hålla alla spelare vid gott mod. ”Spelarens drivkraft 

måste vara att han utvecklas, miljön måste vara tillfredsställande och utvecklande. Om situa-

tionen uppstår att det blir ett missnöje för lång tid är det viktigt att söka sig till en ny miljö. 

Men detta avgörande är individuellt.” 

 

Om en spelare presterar bra på träning under en period kan det resultera i bra form och ge en 

plats i laget. Tränaren försöker motivera de spelare som är utanför laget och försöker få spelar-

na att förstå att det gäller att vara så bra som möjligt fast man inte får förtroendet och att ta 

chansen när den kommer. ”Det är hela fotbollstränargrejen, till skillnad från ishockey och 

bandy, vi är tvungna att ha flera spelare i varje position som behöver hålla allsvensk klass. Det 

krävs förutom laget kanske en åtta - nio goda allsvenska spelare.”  

 

Enligt tränaren gäller det att ha en positiv syn på spelaren och förmedla det till honom även när 

han inte spelar ordinarie. Men det krävs också en mental styrka hos spelaren för att klara av en 

sådan situation. Ett bra exempel på detta är Anders Wikström som varit utanför laget i tre år, 

men tagit chansen när den dykt upp. Men det krävs också att tränaren erbjuder en utvecklande 

miljö och träning. Tränaren har därför ett träningsinnehåll som är öppet och generellt samt rik-

tar sig till alla spelare i alla positioner i början på veckan. ”Under veckan är det viktigt att spe-

larna tränar i sina riktiga positioner och får instruktion i dessa positioner.” Men trots allt så är 

det individen som ansvarar för sin egen utveckling och sina egna beslut. 

 

Enligt tränaren har det varit en positiv utveckling i föreningen och hos spelarna, både resultat- 

och prestationsmässigt. Han är dock medveten om att förväntningarna styr värderingen av re-

sultatet och att historiken har en betydelse inom idrotten. ”Framförallt har det varit en utveck-

lande period för oss som jobbar med laget och för spelarna och det är väl det som vi är mest 

stolta över. Många har i år också gett en positiv bild av det sätt som Gefle IF spelar på.” ”Den 

individuella utvecklingen är den roligaste biten som tränare, när det gäller poängen så ser 

man dem bara i en tabell, när man ser den så ser man ju bara nya problem som man ska ta 

ställning till.” Föreningen har fler spelare med lokal förankring än någon annan allsvensk  
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förening och enligt tränaren, en trupp som är bra. Vidare så står sig föreningen bra i konkurren-

sen med övriga norrlandslag och andra etablerade klubbar. Detta medför att många spelare vill 

representera föreningen.  Föreningen har också en bra rekryteringsorganisation, samtidigt som 

de spelare som finns i föreningen känner ett stort förtroende från tränare och ledning.  

 

4.8.3 Bandytränare 

Tränaren anser att det är viktigt och intressant att utveckla individen, men samtidigt anser han 

att det är viktigt att laget fungerar tillsammans och att man jobbar tillsammans som ett kollek-

tiv. Han jobbar mycket med moment i träningen som återkommer i matcherna och skapar ofta 

egna situationer och modeller under träningarna. Detta för att spelarna ska känna sig bekväma 

när dessa situationer uppstår under match. 

 

Alla genomför gemensam grundträning, träningsinnehållet inriktar sig mest mot helheten. La-

get övar ofta på sitt grundspel. Därutöver har tränarteamet en dialog med varje spelare, där det 

är viktigt att spelaren själv reflekterar angående vilka individuella kvalitéer som behöver trä-

nas. Det är olika kvaliteter beroende på vilken position han har. Tränaren anser att det är viktigt 

att skapa situationer på träningarna som gör att spelarna växer i sin uppgift och får självförtro-

ende. ”Spelarna ska ha bra självförtroende när de åker hem.”   

 

Under säsong är en del av träningen fokuserad på vad som hänt under tidigare matcher och på 

hur laget tänkt sig att spela i nästkommande match. Träningsmomenten är fysik, fart, teknik, 

skridskoåkning och avslut. Ur detta grundinnehåll väljer tränaren något eller några moment 

alltefter behovet för stunden. Viktigt är att mixen av taktisk, kollektiv träning och teknisk, in-

dividuell träning finns med på träningarna. I varje träningspass finns alltid någon form av mål-

spel, storleken på spelytorna kan variera liksom antalet spelare som deltar i varje lag. Anled-

ningen till dessa variationer är att tränaren vill uppnå olika syften vid olika tillfällen. 

 

En nackdel med vinteridrott är att man är så väderberoende. Tränaren ser verkligen fram emot 

den dag då bandyhallen står klar. Det innebär att föreningen, förhoppningsvis, minskar avstån-

det till Edsbyn, de senaste årens svenska mästare, eftersom förutsättningarna då blir likvärdiga.  
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4.9 Analys och feedback 

4.9.1 Ishockeytränare 

Tränaren är tydlig och konstruktiv i sin feedback till spelarna, när det förtjänas och/eller be-

hövs. Han är inte bara en felsökare. Lagkaptenen säger: ”Han tycker det är viktigt att man får 

höra när man är bra och varför han tycker det, han ger också negativ feedback när det be-

hövs.” Tränaren ger ofta sin syn på matchen till spelarna direkt efter matchen i omklädnings-

rummet, därefter fokuseras på nästa match. Detta beror bland annat på att lagen i elitserien spe-

lar tre - fyra matcher i veckan. Fokus måste ligga på nästa prestation. Ledargruppen, då ingår 

hela teamet inklusive sjukpersonal, sitter ner tillsammans efter matchen och diskuterar den 

samtidigt som man ser framåt mot nästa dags träning. Tränaren fortsätter därefter analysen på 

egen hand med hjälp av DVD. Speciella händelser diskuteras och/eller tränas på nästa dags 

träning. 

4.9.2 Fotbollstränare 
Analys av föregående match genomförs första träningen efter matchen. Därefter lämnas mat-

chen och fokus läggs på nästa prestation. Tränaren vill ha träningen så nära inpå matchen som 

möjligt, dels av fysiologiska skäl, men också för att han anser ”att det är viktigt att spelarna 

nås av vår analys så fort som möjligt efter matchen så att de får vår bild av prestationen”. Han 

går dock aldrig in på nästa match vid denna analys. Det gäller att vid sämre prestationer se det 

positiva och när det gått bra att kanske balansera det positiva, allt för att kunna prestera så bra 

som möjligt. ”Jag vill normalt sett se matchen två gånger på DVD innan jag möter spelar-

truppen för en analys, jag ser den alltid minst en gång innan nästa träning. Begränsningen 

ligger i tiden jag är vaken.”   

 

Tränaren söker ibland andra infallsvinklar på matchen, från tränarkollegorna, spelarna och 

andra som sett matchen. Ibland föredrar han att släppa matchen, inte älta och detaljanalysera 

allt. ”Det gäller att kunna lita på sin känsla och på den känsla spelarna förmedlar från mat-

chen, jag har tio individuella samtal, vilket gör att jag får en ganska klar bild av matchen.”  

Tränaren ger alla spelare som spelat med A-laget feedback på deras prestation. ”Tio samtal, 

vilket innebär tio olika utgångslägen och tio olika infallsvinklar för samtal.” Han är också 

noga med att ge direkt feedback under träningarna. Han analyserar individuella prestationer, 

lagets prestation och nästkommande motståndare. Assisterande tränare ansvarar för analys och 

feedback till de spelare som spelar i ungdomslaget.48  

 
 

48 Lag där både spelare från A-truppen och unga lovande spelare spelar matcher 
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4.9.3 Bandytränare 

Första träningen efter matchen genomförs matchanalysen.  Tränaren pratar först med spelarna 

kollektivt, därefter pratar tränaren med vissa av spelarna individuellt. Behovet avgör vem han 

pratar med.  Tränaren anser att det är viktigt att spelarna regelbundet får individuell feedback. 

”Jag vill gärna ta fram det som har varit positivt under matchen, gärna belysa olika positiva 

detaljer.”  Ett av problemen med analysarbetet är att han sällan har tillgång till videoinspel-

ningar från matchen. Det är en resursfråga. 

 

Han anser att det är viktigt att verkliga fakta redovisas. Analyserna får inte vila på antaganden, 

därför använder sig tränaren av statistik som ett hjälpmedel vid den direkta feedbacken. Något 

som han önskar utveckla mer inför nästa säsong, kanske genom en extra resurs. ”Det kan vara 

mycket som snurrar i kolan under match, och då är det bra med extra hjälp.” 

   

4.10 Coachingfilosofi – före, under och efter match 

4.10.1 Ishockeytränare 

Utifrån de observationer jag gjorde och det jag utläst från observationsprotokollet så upplevde 

jag att tränaren var kall och lugn.49 Trots att tränaren under match gav detta intryck så vill han 

själv påstå att han är mer engagerad och temperamentsfull än vad folk tror. ”Det var väl bland 

annat därför jag hamnade på isen under matchen mot HV.”50 

 

Tränarens idealbild av en coach är: Kall hjärna, varmt hjärta och fast hand. Han anser att det 

gäller att hålla huvudet kallt men ändå vara aktiv. ”Ledarskapet på bänken ska återge vad som 

händer på isen. Det finns inga rätt eller fel, det är kopplad till personlighet, men också till id-

rottens eget liv.” 

  

Han jobbar med små åthävor under matchen, korta tillsägelser. Han anser att det är viktigt med 

ett grundspel och grundpositioner, därefter kan man ge frihet och spela offensivare. Det är fun-

damenten och spelplanen som gäller, den läggs på träningen, den måste man lita på. I år har 

laget försökt utveckla sitt spel. Spelidén var från början strikt, gör si eller så, var exakt. Nästa 

steg, när fundamentet var starkt, var att öka ramarna, friheten och flexibiliteten, spela mer på 

instinkt, vilket laget gjorde säsong två. Laget har, bland annat, utvecklat spelet genom ett of-

fensivare försvarsspel.  

 
49 Se observationsprotokoll 
50 Tränaren blev uppvisad på läktaren i tredje kvartsfinalmatchen mot HV i Rosenlundshallen efter, enligt  
     honom, felaktiga ageranden från domaren 
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”Jag brukar säga som Ingemar Bergman, i boken Laterna Magica, om skådespelare som im-

proviserar, det är först när du lärt dig grunderna som du har rätt att improvisera.” Han anser 

att ett av problemen med ungdomsishockey är att den ofta först bygger på improvisation och att 

vara fri. Sedan får spelarna lära sig grunderna. 

  

4.10.2 Fotbollstränare 

Utifrån de observationer jag gjorde och det jag utläst från observationsprotokollet så upplevde 

jag, utifrån sett, att tränaren var lugn och fokuserad. Det förekom inget synbart energiläckage 

under matchen.51 Denna bild kanske inte är riktigt överensstämmande med verkligheten, vid ett 

tillfälle under försäsongen blev tränaren uppvisad på läktaren efter att han haft synpunkter på 

domarinsatsen.  

  

Förberedelserna inför varje match är noggranna. All taktisk träning bedrivs på planen. Fasta 

situationer repeteras inför matchen. Under matchen jobbar tränaren aktivt, men det är oftast 

endast små korrigeringar som görs, grundspelet finns redan och spelplanen är förberedd under 

veckans träningar. ”Jag kanske är den tränare som är mest strikt utav alla tränarna i allsvens-

kan, eller kanske inte, för jag känner inte de andra tillräckligt mycket.” Lagkaptenen säger: 

”Ingenting lämnas åt slumpen, han jobbar med detaljer i vårt spel och detaljer vid kartlägg-

ningen av våra motståndare.”  

 

Tränaren anser att det är viktigt vid analys av motståndarna att ha synen att inget lag är oslag-

bart, att det gäller att se möjligheterna i varje enskild match. Det är en process under veckan att 

förbereda spelarna på det egna lagets och det egna spelets möjligheter. ”Focus bör ligga mind-

re på motståndarna. Det gäller att vara konkret och noggrann med var och när vi ska göra 

saker under matchen.” 

 

Tränaren anser att spelarmaterialet i föreningen är underskattat. Laget har en tydlig idé om för-

svarsspelet vilken genomförs konsekvent. Detta anser han vara en av anledningarna till de goda 

resultat laget uppnått. Han påpekar samtidigt att förändringar i spelet kan ske snabbt beroende 

på nya idéer och lösningar, skador, tillfälligheter eller resultat. 

 

Den normala rutinen är att förberedelsen inför nästa match sker tidigast två träningar innan 

denna. Han diskuterar ibland med några av de äldre spelarna när han har speciella funderingar 

 
51 Se observationsprotokoll som finns som bilaga 
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angående spelet eftersom han anser att de har stora kunskaper: ”Kanske till och med större än 

vad mitt kunnande är, de vet vad som är bäst för laget och är mycket värdefulla för mig som 

tränare.” 

 

4.10.3 Bandytränare 

Utifrån de observationer jag gjorde och det jag utläst från observationsprotokollet så upplevde 

jag, utifrån sett, att tränaren är lugn och analyserande i rollen som coach.52 Under min observa-

tion ägnade han dock viss energi åt de domslut som gick emot det egna laget. Det motsäger 

delvis den bild jag fick av tränaren under match. Det ska dock tilläggas att matchen hade ka-

raktären av ”måstematch” och att varje detalj var viktig. Assisterande tränaren framhåller just 

tränarens förmåga att var fokuserad och analytisk under matchen. 

   

Laget har ett grundspel som de alltid strävar efter att få spela. ”I grunden vill vi alltid spela 

vårt eget spel och sen spelar det ingen roll om alla lag i Sverige vet hur vi försöker spela. Det 

viktiga är att vi vet det bäst.” Laget tränar regelbundet på sitt grundspel. Tränaren analyserar 

motståndarna och gör ibland korrigeringar i den egna spelidén allt för att eliminera styrkor och 

utnyttja svagheter hos motståndarna. Han anser att det är svårt att nå spelarna under match. 

Han coachar mest mittfältare som byter eller, vid fasta situationer, via lagkaptenen.  

 

Backlinjen coachas vanligtvis av assisterande tränaren, vilken är en mycket duktig taktiker. ”Vi 

delar upp lagdelarna och vi kompletterar varandra bra.” Tränaren använder sig av snabba, 

enkla instruktioner och små korrigeringar. Då större förändringar av spelplanen genomförs 

under match, vilket sker mycket sällan, är dessa förberedda i förväg.  

 

4.11 Mål och visioner 

4.11.1 Ishockeytränare 

Han anser att det inte bygger på enstaka prestationer utan allt hänger ihop. Alla faser och alla 

egenskaper medför en trygghet. Han anser att prestationsmål och resultatmål hänger samman 

och att resultatet är en produkt av de handlingar som utförs. Men samtidigt påpekar han att 

denna prestation sker under påverkan av motståndare. ”Jag är handlingsorienterad, målen bör 

vara handlingsorienterade, det krävs en analys av kedjan av händelser som sker”. 

  

 
52 Se observationsprotokoll 
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Han ser att idrottsungdomar idag lever i en resultatorienterad värld, påverkade av den miljö de 

lever i, de vill bara vinna. Han anser att det är svårt att påverka dem. Även om hans analys är 

rätt så kan han inte använda den i den tävlingsinriktade miljö där ungdomarna finns. Enligt 

honom kan detta ibland innebära svårigheter för tränare eftersom budskapet kan missuppfattas 

av spelarna. ”Tränaren vill inte vinna.”  

 

4.11.2 Fotbollstränare 

Målen sätts tillsammans med spelarna som får uttrycka sina mål och de nycklar53 som krävs 

för att nå målen. Man diskuterar tillsammans resultat-, prestations- och utvecklingsmål. Till-

sammans har man enats om sex nyckelord: Uthållighet, förberedda, taktiskt konsekventa, gläd

je, jobba hårt och positiv attityd. ”Kontinuitetsbärarna är vid målsättningsarbetet mycket klok

och realistiska i sina resonemang.”  

 

Tränaren har alltid inställningen att laget ska vinna matcherna. Han anser att det är viktigt att 

var noggrann. ”Prestation, resultat, detaljer och inställning hänger ihop. Resultat och presta-

tion går hand i hand, men jag pratar bara med spelarna om prestationen.” 

 

4.11.3 Bandytränare 

Spelare och ledare genomför målsättningsarbetet tillsammans. Det är lite olika vad laget har för 

målsättningar beroende på när det är på säsongen. Under försäsong är fokus mer på fysiska 

målsättningar och detta målsättningsarbete sker vid individuella samtal. Föreningen arbetar 

både med prestations- och resultatmål, men det mynnar alltid i ett resultatmål. Målen är mer 

prestationsinriktade under försäsong och grundserie. Under elitserien och slutspelet blir målen 

mer resultatinriktade. ”Resultatmålet varje säsong är SM-final på studenternas i Uppsala.”  

 

4.12 Regler, normer och värderingar 

4.12.1 Ishockeytränare 

Karaktären är viktig, det gäller att hitta personer som har karaktären och uppfattningen att man 

ska göra varandra bra och jobba tillsammans för att lyckas. Ett bra exempel är Nils-Arne Eg-

gens bok Godfoten, en biografi om författarens liv. Boken går ut på att man i matchen spelar på 

bästa foten hos medspelaren, då gör jag honom bättre. Han gör det också till mig. Budskapet är 

att man ska uppskatta och hjälpa varandra. 

 
53 Uppoffringar och kvalitéer. 
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Tränarens grundläggande livsåskådning är att det inte finns några rätt eller fel, att det mer är en 

fråga om timing än regler. Enligt honom gäller det att göra rätt sak på rätt plats. Beslut tas av 

honom efter diskussion med spelarrådet, vilket består av spelare med olika ålder, bakgrund och 

nationaliteter. Han anser att motivationen därigenom blir större till att följa de beslut som tas. 

Det är också viktigt att spelarna har en helhetssyn på sin situation. Vidare så anser han att det 

är viktigt att tränaren sätter gränser och klargör vilka konsekvenserna blir utifrån ett visst hand-

lande. Kraven är inte alltid lika på spelarna men det finns alltid en inbyggd konkurrenssituation 

mellan dem. Det är viktigt att spelarna accepterar de roller de får i laget. 

 

4.12.2 Fotbollstränare 

Det finns många kontinuitetsbärare i laget och de sätter ju normen genom att vara som de är. 

”Det innebär att jag har ett förhållandevis enkelt jobb.” Gruppen har egentligen inga regler, 

det är sunt förnuft som råder. Det är viktigt att spelarna har insikt i vad det innebär att vara 

elitspelare. Det gäller allt från såväl alkohol som sömn och vila som kost och vätska. Att de i 

alla lägen representerar föreningen och att de har allmänhetens ögon på sig. Ansvaret ligger 

sedan hos individen, men om det uppstår några intermezzon så agerar tränaren.  

 

4.12.3 Bandytränare 

Tränaren har i stort sett aldrig behövt lägga sig i ramar och regler, det sköter spelarna själva. 

Detta beror på att det finns starka traditionsbärare i föreningen. Dessa vet vilka regler, normer 

och värderingar det är som gäller. ”Det finns en stark kultur i omklädningsrummet.” ”De äldre 

spelarna i Sandvikens AIK har helt klart för sig hur det ska vara och de yngre spelarna gör 

inget annorlunda.” I andra föreningar, där kulturen varit annorlunda, har han fått jobba mera 

med detta.  

 

4.13 Värderingsförändringar och förändringar i arbetssätt 

4.13.1 Ishockeytränare 

På frågan om tränaren anser att hans värderingar har förändrats över tid svarar han dels nej, 

eftersom han anser att han är starkt präglad av uppväxten och den idrottsliga bakgrunden. ”Jag 

hoppas att jag i grund och botten står för samma saker som jag stod för 30 år sedan, jag hop-

pas att kärnan är frisk.” 

  

Dels svarar han ja, eftersom han anser att ungdomarna han arbetar med idag är annorlunda. De 

är både mer och mindre mogna.  
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Å ena sidan anser han att spelarna blivit mer världsvana genom informationssamhället. Tränar-

na har blivit tvungna att ändra sitt synsätt beroende på att omvärlden idag är helt annorlunda. 

Spelarna präglas mer av internationella influenser, genom exempelvis spelare från USA och 

Östeuropa. De östeuropeiska spelarna skyllde tidigare ifrån sig på kollektivet, men har formats 

av den nya miljö där de numera befinner sig. Det gäller för spelarna att ta sig fram, ha en fasad 

utåt och få en identitet genom ishockeyn.  

 

Å andra sidan fick spelarna klara sig själva på ett annat sätt förr, vilket gjorde att de mognade 

tidigare, både karaktär och fysik tränades på detta sätt. ”Nu sitter alla föräldrar med på läkta-

ren.” Enligt tränaren så fostrar miljön och verksamheten spelarna till egoister för det är sättet 

att ta sig fram inom ishockeyn. Det gäller alla som är med i verksamheten. Det ger, vid fram-

gång, pengar, status och identitet. ”Man kan göra karriär inom idrotten om man inte gör det 

någon annanstans, blir på detta sätt någon.” ”Man får en position.” 

 

Tränaren anser att det finns en risk att visionen som ledare försvinner när miljön runtomkring 

blir alltför resultatinriktad. Vid dessa tillfällen funderar han alltid på att söka sig till ett nytt 

”slagfält.” Eftersom han känner igen sig i mycket av det som sker, genom att det skett i tidigare 

jobb, så ställer han sig ständigt frågan om han orkar vid sin ålder. ”Det kanske är dags att göra 

något annat än slåss mot de här väderkvarnarna?”  

 

Han anser också att inflytandet som tränare har minskat och att sportchefen inom föreningen 

har den verkliga sportsliga makten. Numera får han ”slåss för varje millimeter”, trots att han 

har en stark och etablerad position.  Han anser att det viktigt att han, för att få energi, kan på-

verka och har inflytande över den sportsliga verksamheten. Han vill absolut inte vara en ”win-

dowdressing.”54 Enligt honom så fanns det även förr intressen utanför idrotten, men de var inte 

alls så starka. Nu kommer det sportsliga synpunkter från andra intressen, vilka han är i händer-

na på, till exempel media, sponsorer och supportrar. 

 

4.13.2 Fotbollstränare 

I den arbetssituation där tränaren befinner sig är några saker unika i förhållande till andra fot-

bollsföreningar på elitnivå. Föreningen har fortfarande filosofin att spelarna inte ska vara hel-

tidsanställda. De anser att spelarna bör ha ett arbete eller studera vid sidan om fotbollen. Spe-

larna i föreningen är mycket lojala. Sett ur elitperspektiv är det unikt med många lokala spelare 

 
54 Enligt tränaren en person som bara hängs ut i skyltfönstret för att det ska se bra ut. 
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i gruppen Trots detta finns det alltid en konkurrenssituation. Ett fåtal spelare i truppen har egen 

agent, övriga sköter själv sina kontraktsförhandlingar med klubben.  

 

Förväntningarna från supportrar och från dem som jobbar med laget är realistiska. Det är, ur 

spelarutvecklingssynpunkt, fördel med en lugn miljö och realistiska krav. ”I den miljön finns 

oftast också större tålamod, vilket medför att fokus läggs mer på prestation än resultat.”  En-

ligt tränaren väljer några spelare fel lag och miljö, troligtvis på inrådan från sin agent, vilkas 

inflytande ökat. Detta medför att de inte utvecklas maximalt. 

  

Tränaren anser att han har utvecklats genom sina erfarenheter som tränare och genom diskus-

sioner med kollegor. Han anser också att han är mer öppen och flexibel, kanske beroende på ett 

ökat självförtroende som ledare. ”Tidigare behövdes ramarna, givetvis är det viktigt att vara 

konsekvent, men självförtroendet gör ju att man kan ta ut svängarna.” Han påpekar samtidigt 

att det är svårt att se sin egen utveckling. Han anser också att spelet och spelarna utvecklas, 

spelarna agerar snabbare och bolltempot blir högre.  

 

4.13.3 Bandytränare 

Det har blivit en större omsättning av spelare i Sandviken under de sista säsongerna. Några av 

de tongivande spelarna har slutat eller bytt klubb. ”Spelare med andra kvalitéer har klivit fram 

istället.” Tränaren anser att föreningen lyckats genomföra detta generationsskifte på ett ganska 

bra sätt. Det har medfört vissa problem eftersom han anser att laget varit tvunget att förändra 

den spelkultur som alltid styrt bandyn i Sandviken och ge utrymme till dessa nya spelare. 

”Sandvikens AIK har, liksom alla föreningar, sitt eget sätt att spela på. De har spelat ett snabbt 

spel och haft individuellt skickliga och tekniska spelare.”  

 

Detta medför att en kulturkrock sker dels med spelarna, men även med supportrar och andra 

ledare. ”Det gäller att skapa förståelse för att alla inte har de här tekniska kvalitéerna som 

fanns för tio år sen och en acceptans för att andra kvalitéer måste komma fram.”  

 

Spelet har förändrats rent taktiskt. ”Framtidens bandy kommer troligtvis att innehålla mer åk-

ningar än passningar.” Detta kommer att ställa större krav på en stark fysik hos den enskilde 

spelaren. Enligt honom har också försvarsspelet utvecklats under se senaste sex-sju åren. ”Det 

är också en balansgång mellan underhållningsvärde och riskbedömning.”  
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Tränaren anser att de unga svenska spelare som har kommit fram är svenska i sitt sätt att tänka, 

”laget före jaget.” De anser, enligt honom, att det viktigaste är att det går bra för laget. Fokus 

är inte alltid på den egna prestationen. Han anser ändå att de är otroligt målmedvetna om vad 

de vill med sitt bandyspel. De är medvetna om vad som krävs, de är bättre fostrade och bättre 

utbildade samtidigt som de vet vad som krävs. ”Jag har en stor fördel av att få spelare från 

bandygymnasiet. Dessa spelare är mycket bra skolade.”   

 

Inom svensk bandy finns ett antal ryssar vilka är helprofessionella. ”För dem gäller det att 

vara eller inte vara som bandyspelare, då blir det lätt en fokusering på den egna insatsen.” 

Hos Sandvikens AIK tolererar inte de äldre spelarna några sådana tendenser. De kräver att alla 

spelar för laget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47

5 Diskussion 
5.1 Inledning 
Den teoretiska ramen hämtar jag från den mutidimensionella modellen för ledarskap inom id-

rotten som Chelladurai skapat och Isberg bearbetat (se figur 3). De hävdar att förväntningar 

från spelare och klubb samt tränarens bakgrund avgör hur tränaren agerar. Detta i sin tur på-

verkar hur spelarna mår och presterar. Jag anser att det också är devisen ”framgång föder 

framgång” som har stor betydelse. Om en spelare presterar bra, om resultaten är positiva, så 

mår också spelaren bra  

 

5.2 Bakgrund 
Alla tre tränarna har vuxit upp i en miljö som är starkt präglad av idrotten. Det har inneburit att 

de har fått ett genuint intresse för många idrotter ända från barnsben. Alla tre utövade flera 

idrotter så länge de själva ville det, det fanns ingen som pressade dem att välja. Alla tre är 

övertygade om att det var en bra grund att stå på samtidigt som det skapade ett livslångt idrotts-

intresse.   

 

Många av de värderingar som är viktiga för tränarna, grundlades redan under ungdomsåren. 

Om man ska dra en slutsats av detta så innebär det att det är viktigt att miljön är positiv och 

utvecklande för unga spelare. De värderingar som ledarna har och som gruppen anammar följer 

med hela livet. Chelladurai visar också att den karaktär man har som tränare påverkar det egna 

arbetssättet. Alla tre tränarna refererar vid flera tillfällen under intervjun till ungdomsåren och 

verifierar att deras nuvarande arbetssätt är präglat av uppväxten.  

 

Ett exempel är ishockeytränaren som återkommer till att föreningarna vågade satsa på en icke 

etablerad tränare, att de vågade ge honom chansen. Det är ett synsätt som präglat hela hans 

tränarkarriär. 

 

Alla tre tränarna har hållit på med idrott i stort sett hela sitt liv, det har inte varit någon paus 

mellan spelar- och tränarkarriär. Ishockey- och fotbollstränaren fick avbryta spelarkarriären 

tidigt beroende på sjukdom respektive skada. Båda två kände så mycket för idrotten att de ville 

vara kvar. Bandytränaren hade däremot en lång elitkarriär som spelare bakom sig innan han 

hoppade på tränarjobbet. Totalt sett så har alla tre en mycket lång idrottskarriär bakom sig an-

tingen som spelare och/eller ledare. Detta har medfört att de har stor erfarenhet och stora kun-
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skaper inom sin idrott. Ishockeytränaren har jobbat heltid med idrott i 38 år. Fotbollstränaren 

har varit inom elitfotbollen 26 år och bandytränaren har spelat eller tränat på elitnivå i 29 år.   

 

5.3 Filosofi 
I undersökningen har frågan ställts om vilka filosofier tränarna har. Alla tre var överens om att 

det var svårt att särskilja de olika filosofierna, de gick in i varandra. De ansåg att de bildade en 

helhet utifrån vilken man jobbade. Ett tillämpat coachbeteende om man jämför med Chelladu-

rais ledarskapsmodell. Trots att de olika filosofierna är tätt förknippade med varandra så har 

jag, för att tydliggöra tränarnas tankar inom detta område, under denna rubrik valt att dela upp 

filosofin i tränar- och instruktörsfilosofi, coachingfilosofi och ledarfilosofi.  

 

Anledningen till att tränarna håller på är att de älskar sin idrott. De har ett stort engagemang. 

Ingen av tränarna hade, när de började, någon tanke på att de skulle kunna ha arbetet som trä-

nare som en heltidssysselsättning. Det var intresset och glöden som gjorde att de hoppade på 

jobbet. Assisterande tränarna säger: ”De har en stor lidelse för idrotten.”  Ishockey- och fot-

bollstränaren är heltidsanställda som tränare, bandytränaren arbetar civilt 80 % och sköter ban-

dyn vid sidan om arbetet. 

 

Jag anser att en förutsättning för att klara jobbet på elitnivå, där det blåser ordentligt på toppen, 

är att man verkligen brinner för idrotten. Att vara taktisk och försöka räkna ut smartaste sättet 

för att nå toppen tror jag är omöjligt. Istället gäller det att göra ett bra jobb, då kan det göra att 

nya tillfällen dyker upp. Detta resonemang förstärker en av tränarna: ”Man ska inte i första 

hand se det som en karriär, där man tänker – om jag gör det här just nu kan jag längre fram 

flytta dit.”  Många tränare tänker säkert på detta sätt, men många är nog mer beräknande när 

det gäller val av lag och därmed karriärmöjligheter. Har man en gång kommit in i tränarkaru-

sellen så vill man gärna vara kvar. 

 

Samtidigt som man kan föra ovanstående diskussion, så är alla tre tränarna överens om att det 

har varit viktigt att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, att tillfälligheterna har en stor betydelse. 

Jag håller med till en viss del, men det är inte bara tillfälligheter som gör att man får erbjudan-

den eller att tillfällen ges. Några tar chansen när den dyker upp, medan andra är nöjda med den 

tillvaro som är. Och några ser till att skapa dessa tillfällen och får därmed nya intressanta jobb. 
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Som jag nämnt tidigare så har samtliga tränare en lång bakgrund inom sin idrott. De har där-

med stor erfarenhet, vilket har gett dem kunskaper som varit till nytta i tränargärningen. Alla 

tre är mycket intresserade av att lära sig och fortbilda sig trots att de är mycket kunniga. Detta 

anser också lagkaptenerna och assisterande tränarna. Assisterande ishockeytränaren säger: 

”Han kanske är bättre än någonsin, han är troligtvis i sitt esse när det gäller tränarkarriä-

ren.”   

 

Problemet för samtliga tränare är tiden. Med ett engagemang som elittränare är det svårt att få 

tiden att räcka till. Samtidigt som arbetet är fantastiskt roligt så är det krävande. Det saknas 

ofta tid, en av de svåraste ekvationerna är att få tiden att räcka till. De senaste åren har flera 

tränare inom elitfotbollen varit tvungna att hoppa av sin tränarkarriär beroende på att de inte 

orkar. 

  

Rollerna som elittränare kan se olika ut. Jag tycker det är intressant att i grunden samma jobb 

kan utföras på olika sätt beroende på vilka speciella styrkor eller intressen som tränaren har. 

Ishockeytränaren ser sig själv delvis som en projektledare: ”Jag är intresserad av projekt.”  

Fotbollstränaren säger att han är mer intresserad av det taktiska spelet på planen: ”Jag är spe-

cialistintresserad[…] har alltid varit intresserad av det taktiska rävspelet.”  Bandytränaren 

jobbar hårt med att få spelarna engagerade: ”De ska inte få allt serverat.” 

 

5.3.1 Tränar- och instruktörsfilosofi 

Alla tre tränarna tycker att det är intressant och viktigt att utveckla den enskilde spelaren. Men 

samtidigt är de överens om att det är viktigt att laget fungerar och att laget har en grund att stå 

på för att man ska kunna nå resultat. Lagen repeterar med jämna mellanrum grundspelet. 

Grundspelet innehåller tre viktiga delar, etablerat försvarsspel, anfall mot etablerat försvar samt 

offensiva- och defensiva omställningar. Tränarna är överens om att grunderna måste finnas 

innan man kan gå vidare, oavsett om det gäller individen eller om det gäller hela laget.  

 

En stor del av försäsongen ägnas åt träning av grundspelet55 och det repeteras regelbundet un-

der säsong. ”Repetition är inlärningens moder.” Tränarna vill att grundspelet ska sitta i rygg-

märgen, det ska alltid gå att falla tillbaka på detta grundspel. Under försäsongen jobbar tränar-

na också mer med prestationsmål och processmål än med resultatmål. Tiden för individuell 

coaching är också större. Då är tillvaron för tränarna ganska behaglig, intressenterna tålmodiga 

 
55 Spelidé för laget, såväl offensivt som defensivt 
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och spelarna mår bra. Detta beror kanske främst på att varje spelare får mer uppmärksamhet än 

vanligt och att alla spelare konkurrerar om A-lagsplatser. Detta stämmer väl överens med den 

modell som Chelladurai skapat (figur 3). Det tillämpade coachbeteendet är avgörande för hur 

stor spelarnas belåtenhet är och under försäsong så har coachen mer tid med varje individ, vil-

ket innebär att spelaren blir sedd och därigenom mår bättre. Men även den modell som Chella-

durai skapat för coachingprocessen under match och träning bekräftar tränarnas tankar. Om 

spelarna har en upplevelse av positiv feedback så ökar spelarnas belåtenhet, motivation, an-

strängning, prestation och det medför att de får belöning i form av uppmärksamhet, spelar bätt-

re osv. Därigenom skapas under försäsong en mycket positiv miljö för inlärning, utveckling 

och prestation. Men sedan kommer tävlingssäsongen med laguttagningar, konkurrens och re-

sultatkrav. Då kan vissa spelare hamna i en neråtgående spiral om de inte presterar tillräckligt 

och hamnar utanför laget.  

 

Enligt Chelladurais modell för coachingprocessen under match och träning så anstränger och 

presterar spelaren bättre när han får positiv feedback under träning och match. Han känner sig 

mer belåten och blir därmed mer motiverad, något som tränarna är oerhört noga med. Det gäll-

er att se och beröra alla spelare i truppen, det gäller att bibehålla deras goda humör och hålla 

dem i bra form, de kanske ska spela nästa match. Jag håller delvis med om detta, det är olika 

från individ till individ. Vissa är tålmodiga och kan bida sin tid, träna och alltid prestera maxi-

malt, medan andra viker ner sig vid minsta motgång. Detta är en av svårigheterna med att vara 

lagtränare, att hålla en hel trupp i form och på gott humör, kanske inte omöjligt, men mycket 

svårt. 

 

Det finns två olika filosofier som representerar ytterligheterna gällande träning. En linje som 

förespråkar allmän träning, smålagsspel56 utan speciella anvisningar och en syn där spelaren 

får ta ett stort ansvar för att lösa uppkomna situationer. Spelarna har en stor frihet och ett stort 

ansvar för sin utveckling. Träningarna är av allmänkaraktär, det innebär att spelarna kan upp-

träda i vilken position som helst under spel,57 spelövningar58 och spelmoment.59 Tränarna an-

ser att det inte är så viktigt att jobba med tekniska detaljer, oftast så är det i form av isolerad 

teknikträning. Det viktigaste är att spelarna får spela och att de lär sig genom spelet. Detta är 

ett synsätt som är mer vanligt förekommande inom fotbollen i Sydeur

 

 
56 Spel mot mål, men inte med fullstora lag 
57 Spel mot mål med fullstora lag 
58 Spel i olika former 
59 Man jobbar med någon detalj i spelet, exempelvis inlägg 



 51

                                                

Den andra linjen har en mer funktionell syn på träning. Tränarna anser att det är viktigt att trä-

ningen bedrivs utifrån vilken position man har i laget. Träningen ska så mycket som möjligt 

vara funktionell.60 Vid spel eller smålagsspel ska spelarna uppträda i sina positioner så långt 

som möjligt. De tre tränarna förespråkar det senare synsättet. De anser att det ger spelaren 

störst möjlighet till utveckling. Det kanske är ett svenskt betraktelsesätt på träning.  

 

En annan uppfattning som speglar svenska tränare inom lagsport är: ”Laget före jaget.”  Denna 

inställning har i modern tid gett internationella framgångar för många av våra svenska herr-

landslag inom bandy, fotboll och ishockey.61 Det förväntade ledarbeteendet från spelarna är att 

synsättet ska vara på detta sätt, ”den svenska modellen”, vilket stämmer väl överens med Chel-

ladurais ledarskapsmodell. De svenska spelarna och den svenska ledningen förväntar sig att en 

svensk ledare ska agera på detta sätt. Dessa förväntningar tillsammans med ledarens karaktär 

avgör då det tillämpade coachbeteendet (se figur 3). 

 

Alla tre tränarna håller med om ovanstående, de anser att laget är överordnat individen och att 

spelarna måste acceptera de roller de får i laget. De framhåller också vikten av att spelarna till-

sammans måste fungera för att laget ska kunna prestera. Samtidigt så tycker de att det är intres-

sant och stimulerande att utveckla individen. De tre tränarna har gjort följande uttalanden. ”Jag 

vill att spelarna ska prestera mer på match och träning.” ”Spelarens drivkraft måste vara att 

han utvecklas, miljön måste vara tillfredsställande och utvecklande.”  ”Spelarna ska ha bra 

självförtroende när de åker hem.”  

 

Noggrannhet är ett nyckelord för alla tre tränarna. De tre lagkaptenerna har under intervjuerna 

gjort följande uttalanden om sina tränare: ”Hans styrka var att han under våra repetitioner i 

början instruerade mycket, numera sitter det i ryggmärgen.” ”Han är alltid väl förberedd un-

der matcher och träningar, allt är genomtänkt.” ”Han lämnar inget åt slumpen utan jobbar 

med detaljer som han tycker är viktiga för vår förmåga att prestera maximalt.” 

 

Tränarna är noga med inlärningsprocessen för spelarna. De är medvetna om att de måste an-

vända såväl bilder som språk för att nå alla spelarna och deras olika sätt att ta in information. 

När de planerar träningarna försöker de skapa modeller och situationer som gör att spelarna 

känner igen sig under matchen och vet hur lagkamraterna kommer att agera. Tränarna har  

 
60 Så lik matchsituationen som möjligt 
61 VM-guld för bandylandslaget, VM-brons för fotbollslandslaget, VM-guld och OS-guld för ishockeylandslaget  
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också en klar bild av hur laget ska agera för att nå bästa möjliga resultat. De anser att varje 

individ har en utvecklingspotential.  

 

Jag anser att det är oerhört viktigt att det finns en realism hos tränaren. På elitnivå avslöjas var-

je misstag obarmhärtigt. Det gäller att tro på det egna laget och det egna materialet, men det 

gäller också att ha en ödmjuk inställning till motståndarna och deras kunnande.   

 

5.3.2 Coachingfilosofi 
Det intryck jag fick under mina observationer var att alla tre tränarna var mycket lugna och 

fokuserade i sin coachroll under matcherna, trots att det var stressigt. Denna bild förstärktes 

under intervjuerna med de assisterande tränarna. Tränarna var mycket fokuserade på laget och 

prestationen och hade inget synligt energiläckage.  

 

Coachingen under matcherna var olika beroende på spelets karaktär. I ishockey är det lätt att nå 

spelarna eftersom de kommer till båset efter varje byte. I bandy så kommer några spelare och 

byter medan det i fotboll inte förekommer några rullande byten. Det medför att det är svårast 

att nå spelare under en fotbollsmatch. Coaching lämnas oftast via lagkapten eller via en rutine-

rad spelare. Det visade sig också i observationsprotokollen att samtal oftast förs med dessa 

spelare. I samtliga idrotter så hade tränarna under matcherna en kontinuerlig och under vissa 

perioder av matcherna en intensiv kommunikation med sina assisterande tränare. 

 

Oavsett idrott så görs det stora jobbet på de sista träningarna inför matchen. Då tränas grund-

spelet och de taktiska förändringar som ska ske inför nästkommande match, beroende på vad 

kartläggningen av motståndarna gett för resultat. Ingen av tränarna lämnar något åt slumpen. 

Lagkaptenen i fotbollslaget säger bland annat om tränaren: ”Han är noggrann med detaljer vid 

kartläggningen av våra motståndare. Finns det någon svaghet eller speciell styrka som vi bör 

informeras om så ser han till att vi får den informationen.” 

 

Tränarna gav under intervjuerna en delvis annorlunda bild än den jag fick under observationer-

na. De ansåg sig själva som mycket engagerade. Ishockeytränaren ansåg sig mer tempera-

mentsfull än folk tror. ”Ledarskapet på bänken ska återge vad som händer på isen, det finns 

inga rätt eller fel, det är kopplat till personlighet, men också till idrottens eget liv.”  Alla tre 

tränarna har under året visat prov på att de är engagerade under matcherna. Både fotbollsträna-

ren och ishockeytränaren har blivit uppvisade på läktaren. Bandytränaren visade ett tydligt 
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kroppsspråk vid två ”felaktiga” domslut vid straffsituationer under den aktuella observations-

matchen.  

 

Mina observationer från matcherna gav som jag tidigare skrivit en bild av att tränarna var lugna 

och analyserande. Detta visar på en professionalitet i matchsituationerna. De är väl medvetna 

om att de känsloyttringar de visar påverkar spelarna. Deras agerande måste alltid vara för la-

gets bästa. De måste kanske vid några tillfällen ta på sig rollen av estradör (se sid 11). Jag har 

själv stått i coachrollen vid åtskilliga tillfällen och håller med tränarna när de ger en annan bild 

av sig själva än den bild som visas utåt. Det gäller att behålla lugnet och om inte det går, i alla 

fall visa upp en lugn fasad även när det kokar inombords. Det beteende som tränaren visar upp 

smittar av sig på laget, inte minst på spelarna som sitter på bänken. Det gäller också att vara 

helt fokuserad på matchen och att hjälpa spelarna i det egna laget så att de kan prestera maxi-

malt utifrån sina förutsättningar. Det är också viktigt att ha ett bollplank i form av assisterande 

tränare. För den assisterande tränaren är det viktigt att hitta en lämplig roll, han ska vara ett 

stöd till tränaren, inte förbrylla honom. 

 

5.3.3 Bra coaching 

Mina resultat visar att coachingsättet beror på:  

• den atmosfär som finns i klubben  

• den coaching spelarna är vana vid och hur de önskar bli coachade  

• tränarens personlighet   

 

Bra coaching kan vara en sådan coaching som Tommy Sandlin, framliden förbundskapten, 

tränare i Brynäs och MoDo med flera föreningar genomförde. Han hade förberett spelplanen62 

inför varje match. Sedan gick han runt på femmorna och stod med armarna i kors. Han blev 

beskylld för att spela ”sossehockey.”63 Men resultaten talar väl för sig själv, han blev en av 

Sveriges mest framgångsrika coacher. Ett annat exempel är Pär Bäckman, Frölundas nuvarande 

ishockeytränare. Han lever om i båset och härjar med alla runtomkring, egna spelare, motstån-

dare och domare, även han har nått goda resultat. ”Ändamålen helgar medlen.” 

 

Om man jämför med Chelladurais modell för coachingprocessen så ser vi att socialt stöd, in-

struktion och positiv feedback har en positiv effekt på motivation, ansträngning, prestation och 

hur belåten spelaren är. Rätt utförd kan coaching under match vara skillnaden mellan succé och 
 

62 Grundspelet med taktiska inslag inför en speciell match 
63 Alla spelare fick lika mycket speltid 
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fiasko, mellan seger och förlust, mellan glädje och sorg. Det finns inga genvägar, det krävs ett 

hårt arbete och en total fokusering hela matchen. Men vissa tränare har en speciell fingertopps-

känsla och är därigenom fantastiska matchcoacher. 

 

De tre undersökta tränarna är skickliga matchcoacher. De har åstadkommit bra prestationer och 

bra resultat genom sitt sätt att coacha. De var lugna och analyserande i coachrollen, men fick 

till stånd de förändringar de önskade. Under matcherna jobbade de med små åthävor: Instruk-

tionerna,64 anvisningarna65 och korrigeringarna var korta. Samtidigt pushade de spelarna med 

positiva tillrop och gav dem positiv feedback. De hade förberett laget långsiktigt genom en 

tydlig spelidé och kortsiktigt genom taktiska förändringar inför den specifika matchen. Detta 

arbetssätt är accepterat och uppskattat av spelartruppen.  

 

5.3.4 Ledarfilosofi 
Samtliga coacher anser att deras ledarskap till viss grad är präglat av den bakgrund de har. 

Samtidigt anser de att den förändras hela tiden. De anser sig ha ett situationsanpassat ledar-

skap. Det innebär att de jobbar med en blandning av demokratiskt och auktoritärt ledarskap. 

Ishockeytränaren definierar det som ett dialektiskt ledarskap, vilket innebär att ledarskapet 

varierar.  

 

Synen på tränarna från lagkaptenerna skiljer sig dock åt, men det kan också bero på vilken ka-

raktär lagkaptenen har. Bandyns lagkapten: ”han är alltid lugn och sansad, det skulle man vilja 

krydda lite hetare temperament. Den svenska modellen är på gott och ont.”  Fotbollens lagkap-

ten:”han vill att alla ska uttrycka sina känslor och uppfattningar, det gäller allt utom laguttag-

ningen.” Ishockeyns lagkapten: ”Han är boss i slutändan, men kan också vara lyhörd.”  Prin-

cipen är att spelarna får vara med och bestämma om allt som inte rör själva prestationen. Dis-

kussioner förs med språkrör och spelarråd innan beslut fattas. Tränarna för också diskussioner 

med spelarna om spelsätt och taktiska förändringar, men i matchsituationen är det tränaren som 

bestämmer. För att få synpunkter vänder sig tränarna i första hand till de rutinerade spelarna, 

traditionsbärarna, i föreningen. Fotbollstränaren säger: ”De kanske till och med har större kun-

skaper än vad mitt kunnande är, de vet vad som är bäst för laget och är mycket värdefulla för 

mig som tränare.” 

 

 
64 Hur? 
65 Vad? 
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Trots att tränarna i grunden har samma uppfattning om ledarskap så är de ändå unika. Ishock-

eytränaren bygger sin ledarfilosofi på fundament, han anser att idrotten och livet hör ihop. Han 

har ett förhållningssätt gentemot spelarna: ”Det handlar om dialektik. Livet har ytterligheter 

som Gud och Satan, ljus och mörker, stiltje och orkan. Ishockeyn har ytterligheter som brutali-

tet och finkänslighet samtidigt som snabbhet blandas med uthållighet.”  

 

Fotbollstränaren anser att hans ledarfilosofi är under utveckling hela tiden. Han utvecklas ge-

nom mänskliga möten och anser att varje människa är unik vilket gör att han behandlar dem 

efter deras speciella förutsättningar.  

 

Bandytränaren tror på delaktighet och tror på att gruppen utvecklar saker och ting bäst. ”Jag 

tror att man därigenom får en större medvetenhet samtidigt som engagemanget och förståelsen 

ökar.” Samtliga tränare ger såväl positiv och negativ feedback till sina spelare både till kollek-

tivet och till individen. Jag anser att det är viktigt att samtliga spelare i truppen får regelbunden 

feedback. Spelarna söker feedback och bekräftelse, positiv sådan gör att de utvecklas ytterliga-

re och presterar än bättre. 

 

Målsättningsarbetet görs av spelare och ledare tillsammans, lagen jobbar med fyra olika mål: 

processmål, utvecklingsmål, prestationsmål och resultatmål.  Jag tror att spelarna blir mer mo-

tiverade om de får delta i målsättningsarbetet. De känner ett större engagemang och ett större 

ansvar för att nå upp till målen. Ett problem inom idrotten är att de mål som sätts upp av de 

intressenter som inte är direkt involverade i det praktiska utövandet ofta inte är realistiska. När 

spelare och tränare jobbar med målsättningsarbete finns det ofta en realism. Fotbollstränaren 

säger: ”Kontinuitetsbärarna är vid målsättningsarbetet mycket kloka och realistiska i sina re-

sonemang.” 

 

5.4 Normer, värderingar och värderingsförändringar 
Tränarna anser att kontinuitetsbärarna, de äldre spelarna, i en förening är oerhört värdefulla. De 

sätter normen. Gruppsammansättningen och karaktären på spelarna är viktig. Det är viktigt att 

spelarna accepterar sina roller både i gruppen och på planen. Ansvaret ligger hos individen, 

”budskapet är att man ska uppskatta och hjälpa varandra”. Samtidigt är det viktigt att tränaren 

sätter gränser och klargör konsekvenser.  

 

De grundpelare som tränarna har är bra. Samtidigt är det viktigt att nya spelare accepteras och 

ges en chans att konkurrera på samma villkor som spelare som redan befinner sig i föreningen. 



 56

                                                

Det är viktigt att informera truppen när nya spelare kommer till föreningen och det måste fin-

nas utrymme för individen innanför den ram som finns.  

 

Alla tre tränarna känner att de lever i en föränderlig värld. Kraven från omgivningen är stora, 

det är en stark resultatfixering. Tränarna anser att de i denna miljö har en viktig uppgift så att 

fokus ligger både på prestation och på resultat. De jobbar med att dels utveckla spelare, ”alla 

har potential att utvecklas,” dels med att utveckla laget, vilket är en rolig och intressant del i 

tränaryrket. De är medvetna om att intressenterna fokuserar på resultat i och med att de håller 

på med elitidrott. Karaktären på spelet förändras, det blir snabbare och direktare. Omsättningen 

av spelare ökar. Många spelare har agenter och marknaden är numera internationell. Spelarna 

är idag mer fokuserade på sin egen prestation än tidigare. Från klubbarnas sida krävs det snab-

bare resultat.  Detta påverkar även tränarnas arbetssätt. 

 

Chelladurais modell bearbetad av Isberg (se figur 3) förstärker tränarnas resonemang. Förhåll-

ningssätt och uppträdande från föreningens sida präglar både nya spelare och nya tränare sam-

tidigt så är traditionens makt i föreningarna stor. Ett exempel är det uttalande Tony Gustavs-

son, ny tränare i Hammarby fotboll säsongen 2007 gjorde under ett tränarsymposium i Gävle: 

”Skulle jag inte spela den typ av fotboll som är ett kännetecken för Hammarby så skulle jag 

inte ha något jobb.” 66 Ett annat exempel är ett uttalande fotbollstränaren gjorde under inter-

vjun: ”I den här miljön finns oftast större tålamod, vilket medför att fokus läggs mer på presta-

tion än på resultat.”   

 

Den modell som Andy Roxbury presenterade (se figur 6) visar vilka krav som ställs på framti-

dens tränare. Dels ska han ha en imponerande meritlista, dels ska han förutom att han ska besit-

ta ett stort kunnande även nå resultat och vara flexibel. Jag anser att en av de viktigaste egen-

skaperna för dagens tränare är att vara flexibel och kunna hantera och umgås med nya konstel-

lationer och grupper. Detta med tanke på den internationella marknaden som medfört en ökad 

spelaromsättning. Än så länge har det i första hand drabbat storstadsklubbarna. Jag tror att det 

inom en snar framtid kommer att bli samma snabba omsättning av spelare även i klubbarna ute 

i landet. Är man på högsta elitnivå, vilket alla tre klubbarna där tränarna verkar är, så är man 

tvungen att acceptera denna utveckling. Det är viktigt att snabbt kunna få en grupp att fungera 

tillsammans och jobba mot gemensamt uppsatta mål. Om tränarna känner att arbetet blir alltför 

 
66 Föredrag av Tony Gustavsson vid tränarsymposium i Gävle 2007-05-20 
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betungande och/eller otacksamt så kanske man får göra som en av tränarna sa: ”Det kanske är 

dags att göra något annat än att slåss mot de här väderkvarnarna.” 

 
5.5 Slutsats 
Under intervjuerna med de tre undersökta tränarna framkom att de har en tydlig självbild. De 

är väl medvetna om sina starka och mindre starka sidor. Den bild jag fick av tränarna genom 

mina egna observationer under tre olika matcher, en bandymatch, en fotbollsmatch och en is-

hockeymatch, förstärktes genom de kompletterande intervjuerna. De sex intervjuade personer-

na, tre assisterande tränare och tre lagkaptener, hade i princip samma syn på sin coach som han 

själv hade. Det förekom nyanser, men annars var överensstämmelsen påfallande lika. Dessa 

nyanser kan kanske förklaras av den personlighet som den intervjuade har. Alla sex hade en 

positiv syn på tränarnas lugna och analytiska coachstil. 

 

Det finns många gemensamma nämnare för tränarna. Punkterna 5 - 17 vill jag också framhålla 

som framgångsfaktorer: 

• De har vuxit upp i en miljö som var starkt präglad av idrotten 

• De har fortfarande med sig värderingar från sin ungdom inom idrotten 

• De fokuserar på här och nu 

• De är medvetna att bedömningen främst sker efter resultat, men de fokuserar på pre-

station, process och resultat 

• De har långa karriärer inom idrotten vilket har gett dem stor erfarenhet 

• De arbetar hårt, är noggranna och har ett stort engagemang 

• De inser att förändringar och utveckling tar tid 

• De har stor kunskap i sin idrott och inom ledarskap  

• De är vetgiriga och söker ny kunskap, de anser sig inte vara fullärda 

• De har en tydlig självbild. De är medvetna om sina starka och mindre starka sidor 

• De är ödmjuka inför personer och inför sin uppgift 

• De är intresserade av människor och mötet med nya människor 

• De använder dialog och konstruktiv feedback som arbetsredskap 

• De använder ett situationsanpassat ledarskap 

• De har en realism i sin coachroll. Det innebär att de förstår vad som krävs för att nå 

bra resultat. De disponerar sina lag och anpassar sin spelidé efter detta. 

• De förbereder laget noggrant inför kommande match 

• De är lugna, analyserande och engagerade i coachrollen under match 
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5.6 Fortsatt forskning 
Denna undersökning har endast omfattat manliga tränare på elitnivå. Det skulle vara intressant 

att göra en liknande undersökning på kvinnliga tränare och/eller ledare. Vid tillfället för denna 

undersökning så fanns inte denna möjlighet då det inte fanns kvinnliga tränare som motsvarade 

det kriterium jag ställt upp. Det skulle också vara intressant att göra en jämförande studie mel-

lan elittränare och tränare som verkar inom breddidrotten.  
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Bilaga 1 
Käll- och litteratursökning     

 
 
Frågeställningar 

• Hur kan de tre tränarnas bakgrund beskrivas? 

• På vilket sätt ser de tre elittränarna på sin roll som coach och hur arbetar de i praktiken? 

• Hur ser kollegorna och spelarna, i det egna laget, på elittränaren i rollen som coach? 

• Om det finns några gemensamma nämnare för tränarna, vilka är de? 

• Vilka är framgångsfaktorerna? 

 
 
VAD? 
Ämnesord Synonymer 
Coach, coaching, team, 
soccer, football, ice 
hockey, bandy. 

Ledarskap, lag, fotboll, 
ishockey, bandy 

 
VARFÖR? 
Eftersom uppsatsen handlar om coachingprocessen inom idrotterna bandy, 
fotboll och ishockey så var dessa ord nyckelord 

 
HUR? 
Databas Söksträng Antal träffar Antal relevanta 

träffar 
Google 
 
Libris 
Sportquest 
GIH bibliotek 

Coach, team,  
Coach+team 
Coach / Isberg 
Coach 
Coach / Isberg 

131 milj 
71 milj 
193 / 324 
365 
191 / 35 

 
 
7 / 2 
 
3 / 5 

 
KOMMENTARER:  
Det finns en mängd litteratur inom detta område, både internationell litteratur och svensk 

litteratur. För mig gällde det att sovra bland allt som fanns. 

Isberg blev det som passade bäst för mig. Det startade med att jag 

fann lämplig litteratur på GIH:s bibliotek. Där fanns också kunnig 

personal och relevant litteratur i övrigt. 
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Bilaga 2 
Nyckelord intervju                           

 
Bakgrund   Privat, idrott 
   Tidig/sen tränarkarriär 
 
Utbildning/Fortbildning 
 
Definition Coach 
 
Tränarfilosofi  Styrka 
Instruktörsfilosofi  Styrka 
Coachingfilosofi  Styrka 
 
Ledarfilosofi  Feedback – hur, när 
 
Återblick 2 år, tankar 
 
Träningsinnehåll 
 
Regler, normer, värderingar Socialt 
 
Målsättningar  Hur, vilka, hur långt 
 
Teamet   Socialt, urval 
 
Jobbet som coach/tränare 
 
Förr och nu, värderingsförändringar Generellt, privat 
Förr och nu, förändringar arbetssätt Generellt, privat 
 
Auktoritärt - Demokratiskt 
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Bilaga 3  

Tränar- och spelarkarriär för de tre elittränarna 

 
4.4 Spelarkarriär 

4.4.1 Ishockeytränare 

Tränaren har utövat de flesta lagbollspelen, men han har inte spelat på elitnivå. Han var mest 

framgångsrik inom fotboll, där han spelade i division 4. Han har även spelat tennis. Avslutade 

sin spelarkarriär tidigt, vid 23 års ålder, beroende på sjukdom. 

   

4.4.2 Fotbollstränare 

Spelade bandy tills han var 17 år, där han varit pojklandslagsspelare och varit med i den all-

svenska A-truppen i Skutskärs IF. Spelade samtidigt fotboll i Skutskär. Inom fotbollen debut i 

Gefle IF, division 1, när han var 18 år 1981. Spelat i junior- och U21-landslagen. 

Gefle IF, division 1 och allsvenskan   1982 - 1984 

Malmö FF, allsvenskan    1985 

Halmstad BK, allsvenskan   1986 - 1987 

Gefle IF, division 1    1988 - 1992  

 

4.4.3 Bandytränare 

Spelat bandy, fotboll och tennis som ungdomsspelare. Valde slutligen bandy för ”han tyckte det 

var roligast”. 

Skutskär, division 1 och allsvenskan   1979 - 1984 

Sandviken, 13 säsonger    1984 - 1997   

Skutskär, varvade ner i ett par säsonger   1997 - 2000 

Har spelat ett 60-tal A-landskamper och några VM 

  

4.5 Tränarkarriär 

4.5.1 Ishockeytränare 

Han har i stort sett varit heltidsanställd inom idrotten sedan 1969, det innebär totalt 38 år. Han 

har haft ansvar för A-lag inom ishockey sedan 1976.  

Hammarby, ungdomstränare    1972 – 1976 

Uppringd av Curre Lindström, som var ungdomsledare där. 
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Tibro, division 1, Västergötland   1976 - 1977   

Det var en av fyra divisioner direkt under elitserien.  ”Var det stora genombrottet som ledare, 

man kom in i en etablerad krets, då var frågan ofta, hur man skulle ta sig vidare i karriären.” 

Nynäshamn, division 2 och division 1   1977 - 1979 

Utomhusbana och entusiastisk ordförande, kombinerade tränarjobbet med arbete både dag- och 

kvällstid. ”Det var en jäkligt tuff tid, men en bra tid, det har präglat mig, gå långsamt fram, lägg 

alla stenarna på plats, var noggrann.”  

Hammarby, division 1    1979 - 1981 

Hammarby tränade på Johanneshov, alltid före eller efter Djurgården och AIK. Det ledde i sin 

tur till att Djurgården kontaktade honom. ”Honom ska vi satsa på. Rätt plats vid rätt tillfälle, ren 

sinkadus, hade jag varit i Malmberget, Tibro eller Lidköping hade det förmodligen aldrig hänt.” 

Djurgården, elitserien    1981- 1984 

Han sa upp sig efter tre veckor beroende på en principdiskussion. Laget vann SM 1983, gick till 

final 1984, vann SM 1985. ”Aristokraterna, inom idrotten och näringslivet, vågade satsa på en 

tränare från en arbetarklubb.” 

Svenska landslaget, Tre Kronor   1984 - 1985 

Han fick, enligt egen uppfattning, chansen oprövad. ”Jag utmanade etablissemanget.” 

Saipa, Finland    1985 - 1986 

Låg sist i serien, hade sparkat tränaren. ”De ringde mig, det ligger tre mil från ryska gränsen.” 

Djurgården     1986 – 1987 

En elitseriesäsong. 

Mora     1987 - 1991 

Gjorde en miljonsatsning, nådde inte elitserien 

Frölunda     1991 - 1994 

Frölunda hade sparkat sina tränare, låg dåligt till i elitserien. ”Det var stort, de hade näringslivet 

bakom sig, vilket är bra.”  

MoDo     1994 - 1997 

Många unga spelare som fick debutera i A-laget. ”De fick chansen som unga, de var 17 år, det 

är viktigt.” 

Norska landslaget    1997 - 2001  

Bytte från elitserien till Norge. ”Härligt och roligt när man väl kom in.” ”Det är två helt olika 

kulturer.” 

Hammarby, division 1    2001-2004 

Laget ägdes av Los Angeles Kings. Sportchef och tränare där under tre år, laget lyckades inte nå 

elitserien. 
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Almtuna, division 1     2004 – 2005 

Låg sist i serien, nådde playoff. ”Eftersom jag gillar utmaningar och projekt tog jag jobbet.” 

Brynäs, elitserien     2005 -  

Ett lag med, traditionellt sett stora framgångar, som hade haft några svåra år i elitserien. ”Den 

sista människan på jorden, Micke Sundlöv, ringer och frågar om jag kunde tänka mig att träna 

Brynäs.” 

Framtiden?  

Ett år till kanske räcker, han antyder att han kanske vill göra något annat. ”Jag har blivit tillfrå-

gad att skriva en bok, men det är svårt att se det viktiga med mitt liv, jag har i alla fall funderat 

igenom mitt idrottsliv”. 

  

4.5.2 Fotbollstränare 

Är inne på sitt femtonde tränarår. 

Gefle IF, assisterande tränare   1993 – 1995 

”Ett kort avbrott som A-lagstränare i föreningen, hösten 1993, Liston Söderberg fick sluta.” 

Gefle IF, tipselittränare               våren 1996  

Gefle IF, A-lagstränare       sommaren 1996 - 2002 

Örebro SK, assisterande tränare   2003 – 2004 

”Fick chansen prova en ny miljö” 

Gefle IF, A-lagstränare    2005 -  

Framtiden? 

Har nyligen förlängt kontraktet med Gefle IF, men är inte låst till Gävle. 

 

4.5.3 Bandytränare 

Är inne på sitt åttonde tränarår, tredje året i SAIK   

Skutskär     2000 - 2002 

Broberg/Söderhamn    2002 - 2005  

Sandvikens AIK    2005 – 2007 

Framtiden? 

Tränaren har kontrakt med Sandvikens AIK nästa säsong. Han jobbar heltid vid sidan om ban-

dyn, dock inte under säsong, då han jobbar 75-80 %.  
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Bilaga 4 
Kommentarer observationer bandytränare.   

Trots att matchen var mycket spännande och hela tiden jämn, där spelet och initiativet, böljade 

fram och tillbaka så behöll han sitt lugn utåt sett. Han hade en regelbunden dialog med sin assi-

sterande tränare. Han gav spelarna korta och snabba anvisningar och instruktioner. Han reage-

rade endast starkt vid två, enligt hans mening, felaktiga domslut, båda gällde straffsituationer. 

Hela hans agerande utstrålade ett lugn. Han verkade se till att laget följde uppgjord spelplan 

med hjälp av små korrigeringar och tillsägelser. 

Före matchen 

Tränaren har alltid en matchgenomgång sista träningen innan match. Där meddelar han laget 

och går igenom hur laget ska spela och också hur de tror att motståndarna kommer att spela. 

Matchdagen blir en repetition av vad som sades dagen innan. Tränaren meddelar motståndar-

nas exakta laguppställning och går igenom fasta offensiva och defensiva situationer. Detta görs 

i samband med att gruppen äter tillsammans tre och en halv timma innan match.  

 

Därefter är det individuell förberedelse inför match, uppvärmning och en sista avstämning fem-

sex minuter före matchstart. Tränaren gör en sista repetition av några viktiga detaljer och en 

sista påminnelse om fasta situationer. 

Under matchen 

Det är svårt att coacha under matchen, men tränaren pratar med de spelare som är avbytare, det 

innebär mittfältare och forwards. Han kan också i samband med offensiva fasta situationer nå 

lagkaptenen i backlinjen om det är nödvändigt att göra några korrigeringar. Tränaren är mycket 

lugn under matcherna, vill fokusera på spelet och analysera detta, han överlåter till assisterande 

tränaren att vara pådrivare. Coachingen sker i form av små anvisningar och korrigeringar, 

grundarbetet är gjort under veckans träningar. Det gäller att få laget att följa den spelplan som 

är uppgjord. Om spelet inte fungerar görs små ändringar, exempelvis korrigering av höjd i för-

svarsspelet eller styrning i försvarsspelet. Om större förändringar ska ske så är det förberedda 

innan matchen. ”Om det sker så gör vi så.” 

 

I halvlek pratar tränarna ihop sig, därefter har tränaren en kort genomgång under den18 minu-

ter långa pausen. Spelarna får ha synpunkter, därefter ger tränaren sin bild. En spelare som 

pratar väldigt mycket är lagets lagkapten, han är klok och har en bra position, men det kan 

ibland bli hämmande för övriga spelare att de alltid inväntar lagkaptenens synpunkter. ”För-
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svarsspelare har oftare ett bredare perspektiv i sina synpunkter, anfallspelare pratar kanske 

oftare i egen sak”, vilket tränaren är väl medveten om. Det blir ofta bra resonemang. 

Efter matchen 

Kort genomgång, utvärdering sker nästa träning innan den praktiska träningen kör igång efter-

som tränaren vill ha perspektiv på matchen. Denna genomgång sker oftast i dialogform, där 

han initierar diskussionerna genom att framföra ledarteamets synpunkter. Tränaren är mycket 

angelägen att få med alla spelare i dessa diskussioner, vilket inte alltid är så lätt med hänsyn till 

det stora spann som finns både i ålder och i rutin. 
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Bilaga 5 
Kommentarer observationer ishockeytränare  

Tränaren uppträdde med mycket stort lugn under matchen trots att det var mycket stressigt runt 

omkring honom hela tiden. Focus låg på det som hände på rinken och på att hjälpa spelarna 

och laget till en så bra prestation som möjligt. Enligt min uppfattning förekom det inget onö-

digt energiläckage. Tränaren växlade position mellan att stå nere i båset och att stå uppe på en 

av bänkarna. 

 
Före matchen  

Tränaren gör en noggrann kartläggning av motståndarna, där ingår att se på möjligheter för hur 

laget ska spela för att kunna vinna. Det viktiga delger han spelarna, han försöker alltid göra det 

ur ett spelarperspektiv (hur tänker spelarna). Han vet ju redan hur ledarna tänker. Det viktiga är 

att ge spelarna detaljer som de kan ta till sig, allt för att kunna ge gruppen framgång. 

 

Budskapet förmedlas genom text och prat i en gameplan.67 Texten finns i omklädningsrummet 

när spelarna kommer. Tränaren går igenom spelplanen och de speciella momenten. Han upply-

ser också om eventuella spetskvalitéer som motståndarna har, hur laget ska neutralisera dessa 

och utnyttja eventuella svagheter. Han hjälper gruppen att hitta fokus på den enskilda matchen 

genom sin erfarenhet, sin kunskap och sin kompetens. 

 

Under matchen  

Det är viktigt att följa spelplanen. Tränaren coachar på så sätt att han använder vissa spelare 

mer, han ser till att vissa femmor får möta vissa spelare i motståndarlaget, några spelare spelar 

boxplay68 och några spelar powerplay.69 (Detta fungerar endast perfekt på hemmais, när mot-

ståndaren måste skicka ut sin femma först.) Han påminner om detaljer i periodpauserna och 

förstärker vissa moment. 

 

Det kan i vissa periodpauser, när det gått bra, vara helt tyst, eller snacket kan skötas av spelar-

na själva. Tränaren höjer sällan eller aldrig rösten, coachingen är för det mesta kollektiv, det 

kan t ex vara detaljer i styrningen, att våga stå upp, att visa mod. 

 

 

 
67 Spelplan för matchen 
68 Numerärt underläge 
69 Numerärt överläge 
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Efter matchen  

Tränaren ger oftast omedelbar feedback, den kan vara både positiv och negativ/konstruktiv. 

Dörren är låst för utomstående i fem minuter. Därefter gäller det för alla, både spelare och le-

dare, att gå vidare. Eftersom det är så tätt mellan matcherna i elitserien och i slutspelet, är det 

ingen idé att älta matcher, det är viktigare att se framåt. Därefter samlas alla ledarna, inklusive 

läkare och massör och har genomgång av spelartruppen, vilka som kan delta i träning, vilka 

som måste köra rehabilitering och vilka som verkar fräscha. Allt för att de ska vara väl förbe-

redda till morgondagens träning och kommande matcher. 

 

Eftersom det är så många matcher i elitserien är det viktigt att spelarna snabbt ändrar fokus 

från den spelade matchen till nästa match. Ledarteamet analyserar matchen och har en nog-

grann genomgång av nästa arbetsdag, inklusive träning. Ingen energi ägnas åt domarna. 
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Bilaga 6 

Kommentarer observationer fotbollstränare                                        

Trots att matchen var mycket spännande så verkade tränaren vara lugn och helt fokuserad på 

att hjälpa det egna laget. Ingen energi ägnades åt vare sig domare eller motståndare. Få instruk-

tioner under match till spelarna, de spelare som korrigerades eller fick anvisningar var uteslu-

tande spelare i offensiva positioner. Det vill säga de spelare som skulle göra första försvarsar-

betet eller som skulle lösa upp knutarna i anfallsspelet. Inga anvisningar eller instruktioner 

förekom under matchen till backlinjespelarna. 

 

Före matchen 

Sista träningarna före match försöker tränaren ge bilder till spelarna om kommande motstånda-

re. Denna information fås antingen genom videoanalyser eller genom att se motståndarna på 

plats. Laget jobbar med anfallsspel en träning och försvarsspel en träning. Taktiken bestäms 

och tränas också på matchdagen. Två timmar innan match, en matchgenomgång med i första 

hand koppling till de moment laget tränat på under veckan. Då går tränaren också igenom fasta 

situationer, vilka också övats praktiskt under veckan. Gemensam taktisk genomgång plus en-

skild genomgång med vissa spelare som han vill nå med någon eller några detaljer, vilket det 

nästan alltid är. 

 

Under matchen 

Under matchen coachar tränaren aktivt, han är engagerad, men samtidigt lugn och analyseran-

de. Det är viktigt att alla spelare följer spelplanen, uppfattar sin roll korrekt och förstår sin be-

tydelse för laget. Han coachar genom små åthävor, korta anvisningar och instruktioner. Det 

fungerar bra beroende på att genomgången inför matchen varit så tydlig. Spelarna känner igen 

sig, det blir sällan eller aldrig missuppfattningar. Han är lugn och koncentrerad under matchen, 

det är sällan yttre faktorer stör honom. Undantaget som bekräftar regeln är en träningsmatch i 

Örebro i våras då han ägnade energi åt domaren och blev uppvisad på läktaren. Han slösar säl-

lan energi på kringfaktorer eftersom de sällan eller aldrig går att påverka. 

 

Det är svårare att coacha i fotboll än i ishockey eller bandy. Det beror också mycket på vilken 

arena man spelar. Det är stor skillnad på Strömvallen, Söderstadion och Råsunda. Hemma på 

Strömvallen kan tränaren till och med nå den bortre spelaren. Annars så försöker tränaren of-

tast få ut budskapet till spelarna via lagkaptenen, vilken är mycket taktiskt driven och vet vad 
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som behöver göras. Han kan då skicka informationen vidare. Alternativet är att, vid spelavbrott 

och/eller lugna situationer kalla till sig aktuell spelare och ge honom instruktioner. 

 

Efter matchen 

Direkt efter matchen agerar tränaren inte speciellt mycket, det är spelarnas tid. Vinner de får de 

sjunga tillsammans, förlorar de så deppar de tillsammans, Teamet är inne i omklädningsrum-

met, men det är inga samtal just då. Det kan ibland vara något kort, ”bra spelat, bra genomförd 

match” eller något liknande. Analysen av matchen sker på första träningen efter match, så 

snabbt inpå matchen som möjligt. Tränaren har då sett matchen en eller två gånger på DVD. 

Först sker genomgången kollektivt. Fokus är på det som fungerat bra och det som fungerat 

dåligt. Analysen omfattar anfallsspel, försvarsspel, omställningar såväl offensivt och defensivt 

samt fasta situationer. Därefter har tränaren individuell genomgång i form av individuella sam-

tal med feedback och en öppen diskussion. Han knyter ihop matchen på detta sätt, denna 

matchgenomgång finns alltid med även om schemat är pressat beroende på ett tufft spelpro-

gram. Ibland fokuseras mer på prestationen än på resultatet och vice versa, men det finns en 

klar röd tråd och ett tydligt upplägg vid varje genomgång. Fokus kan också läggas på olika 

saker vid olika genomgångar. När analysen är klar läggs fokus på nästa match.  

 



    OBSERVATIONSPROTOKOLL  Bilaga 7 
Datum: 20070307  Match: Sandvikens AIK- Edsbyn Idrott: Bandy Tränare:  Sid 73 
Matchens betydelse: Andra semifinalmatchen av 5, seger för Edsbyn första matchen, det innebar att SAIK var tvungna att vinna.  
Matchen slutade med seger, resultatet blev 3-2 (0-0) efter en riktig gastkramning på slutet. 
 
Period/Halvlek                           1                            2         Kommentarer                    

Samtal spelare 
(längre än 10 sek) 

3  Patrik Södergren (8), Henrik Hagberg 
(17), Linus Pettersson (26)  

1 Linus Pettersson (22) Endast samtal med mittfältare och 
forwards, det är svårt att nå backlinjen 
eftersom de spelar nonstop 

Samtal ledar- 
tränarkollega 

15 14 Många korta samtal med och  
kommentarer till ass tränaren 

Anvisning spelare 
 

8 Daniel Berlin (3), Stefan Andersson 
(2), Patrik Södergren (2) och Henrik 
Hagberg 

7 Daniel Berlin (2), Henrik Hagberg (2), 
Patrik Södergren, Mikko Aarni och 
Patrik Nilsson 

Endast anvisningar till mittfältare och 
forwards, det är svårt att nå backlinjen 
eftersom de spelar nonstop 

Tillrättavisning  
spelare 
 

0 0 0 

Kollektiv coaching 
 

1 (byte av spelare) 2 (Byten av spelare)  

Aktiv coaching 
(pep, applåder, tillrop) 

3 (pep, pep, tillrop) 1 (applåd och tillrop samtidigt) Svårt att nå andra spelare än de som 
spelar allra närmast avbytarbänken 

Reaktion/kontakt  
Domare 
 

1 (felaktig offsideavblåsning?) 2 (felaktig straff för Edsbyn?, ej 
avblåsning vid straffsituation för SAIK) 

 

Övrigt 
 

Lugn och focuserad, stod upp i båset 
hela tiden, stod oftast nära ass tränare 

Lugn och focuserad, stod upp i båset 
hela tiden, stod oftast nära ass tränare 

Lugn ända till slutsignalen, trots att 
matchen var jämn hela tiden och det var 
nödvändigt med en seger för SAIK 

 



     OBSERVATIONSPROTOKOLL     Bilaga 8 
Datum: 9/4 2007  Match: Gefle IF – Örebro SK Idrott: Fotboll              Tränare:       Sid 74 
Matchens betydelse: Seriepremiär i allsvenskan 2007, det betyder, enligt min uppfattning normalt sett mycket stark anspänning både 
hos spelare och också ledare. Matchen var mycket jämn och slutade 0-0 
 
Period/Halvlek                           1                            2         Kommentarer                

Samtal spelare 
(längre än 10 sek) 
 

2 René Makondele (20), Mattias Woxlin 
(37) 

3 Johan Oremo (55), Yanick Babupa 
(63), Jonas Lantto (83) 

Offensiva spelare, MF och  forwards, i 
samband med spelavbrott och/eller byten 

Samtal ledar- 
tränarkollega 

10 9 Många korta samtal eller kommentarer. 
Ofta vid någon fast situation eller 
speciell händelse  

Anvisning spelare 
 

5 Johan Oremo (3), Stolpa (2) 2 Johan Oremo, Jonas Lantto Uteslutande till forwards, gå fram och 
låsa eller annorlunda utgångslägen i 
anfallsspelet 

Tillrättavisning  
spelare 
 

1 Johan Oremo (2)  Forwards ligg kvar högt i försvarsspelet 
för att hindra start av spel i ÖSK:s 
backlinje 

Kollektiv coaching 
 

2 1 Positioner forwards och avstånd mellan 
lagdelar. Byte av spelare 

Aktiv coaching 
 

7 7 Kom igen, bra, gå dit, kom igen gubbar, 
gå, första stolpen, se på bollen, löp igång 

Reaktion/kontakt  
Domare 
 

   

Övrigt 
 

Gick fram och tillbaks mellan bänk och 
sidlinje samt från ena till andra sidan av 
bänken, stod oftast nära ass tränare  

Gick fram och tillbaks mellan bänk och 
sidlinje samt från ena till andra sidan av 
bänken, stod oftast nära ass tränare 

Stod i stort sett hela matchen 

 



OBSERVATIONSPROTOKOLL      Bilaga 9 
          Sid 75  
Datum: 20070306  Match: Brynäs – HV 71  Idrott: Ishockey  Tränare:  
Matchens betydelse: Första matchen av 7 i kvartsfinalen i slutspelet. Det innebar första ”riktiga” tävlingsmatchen på cirka 1 månad.  
Matchen slutade med seger för Brynäs med 4-3 (0-1, 3-1, 1-1) efter en riktig gastkramning på slutet.  
 
Period/Halvlek                           1                            2                            3 

Samtal spelare 
(längre än 10 sek) 

2 Angell (0.37),  
Sjödin (13.47, utvisn 4/5)   

5 Sjödin (1.35, utvisn 5/4), Hermansson 
(8.30, bänkad), Månsson (10.25, mål 1-
2), 
Danielsson (13.00), Spets (16.10)   

4 Hulkkonen (3.50, utvisn 5/4), Sjödin  
(12.14, mål 4-3), Sjödin (15.23, utvisn 
4/5), Månsson (16.23) 

Samtal ledar- 
tränarkollega 

5 3 3 

Anvisning spelare 
 

9 (4 speciella händelser - minusmål, 
utvisn 4/5 och utvisn 5/4 vid två 
tillfällen, annars löpande under spelet) 

14 (6 speciella händelser, samtliga vid 
två tillfällen – plusmål, utvisn 5/4, utvisn 
4/5, annars löpande under spelet) 

17 (3 speciella händelser – minusmål, 
plusmål, utvisn 5/4, annars löpande 
under spelet, speciellt sista 3 minuterna) 

Tillrättavisning  
spelare 
 

0 1 (En femma kollektivt) 0 

Kollektiv coaching 
 

6 0-1(1.10), 4/5 (3.13), 5/4 (5.29), 4/4 
(9.31), 
(11.01), (13.47) 

5 5/3 (1.26), (2.10), 5/4 (3.05), (11.10), 
2-2 (14.50) 

7 3-3 (5.30), (9.05), (17.33) och 
resterande 4tillfällen från 17.40 och fram 
till slutsignalen 

Aktiv coaching 
(pep, applåder, tillrop) 

1 (applåd och tillrop samtidigt) 3 (applåd, pep, pep)  4 (pep, pep, pep, pep) 

Reaktion/kontakt  
Domare 
Hälsade på domaren före matchen 

0 1 (händerna i luften) 0 

Övrigt 
 

Lugn, focuserad stod mest i båset, endast 
några minuter uppe på bänken 

Lugn, focuserad stod omväxlande i båset 
och uppe på bänken 

Lugn, focuserad stod uppe på bänken, 
endast några minuter nere i båset  
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