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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur fotbollstränare hanterar fotbollsspelare som begår 

disciplinära fel och hur de ser på sin egen roll i klubben utifrån betydelse och ansvar. 

Frågeställningarna är följande; 

 Vad betyder disciplin för fotbollstränare? 

 Hur ser fotbollstränare på spelare ur ett disciplinärt perspektiv? 

 Hur hanterar fotbollstränare spelare som gjort sig skyldiga till disciplinära fel? 

 Hur betydelsefull anser tränaren sig vara för klubben?   

Metod 

Författaren hade ett hermeneutiskt förhållningssätt till studien genom vilken sex manliga 

fotbollstränare intervjuades. Samtliga tränare har antingen varit eller är aktiva inom 

seniorfotbollen. Intervjuerna var semi-strukturerade och pågick mellan 45 minuter till 120 

minuter. I efterhand transkriberades och analyserades materialet för att kartlägga relevant 

material till studien utifrån frågeställningarna. 

 

Resultat 

En majoritet av de intervjuade ansåg att disciplinen var avgörande för att uppnå framgång 

med ett fotbollslag och samma grupp tränare såg på disciplin som ett verktyg att forma laget 

med både på och utanför fotbollsplanen. Tränarnas syn på fotbollsspelare skilde sig en hel del 

åt och detta troligtvis för att de har varit verksamma på olika platser, med olika lag, på olika 

nivåer men även för att de valde olika perspektiv att utgå ifrån i sina beskrivningar. En tränare 

utgick exempelvis ur ett emotionellt perspektiv medan en annan utgick utifrån ett fysiologiskt 

träningsperspektiv i sin beskrivning av fotbollsspelaren.  

En klar majoritet av de intervjuade ansåg sig vara oerhört viktiga för en fotbollsklubb och 

klart viktigare än någon annan spelare. Tränarna hanterade spelare på väldigt olika sätt men 

gemensamt för samtliga var att de tog åt sig äran vid framgång medan man skyllde på andra 

vid mindre framgångsrika utfall av problematiska situationer. 

Slutsats 

En klar majoritet av de intervjuade ansåg att disciplinen var avgörande för uppnå framgång 

med ett fotbollslag. Samma tränare såg på disciplin som ett verktyg att forma laget med på 

och utanför plan. En av de intervjuade ansåg att disciplinen var viktig men inte avgörande. 

Samme tränare la inget större vikt på disciplinen – varken på eller utanför planen.   
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1. Inledning 

Denna uppsats är ett examensarbete i kursen ”Självständigt Arbete” (15 hp) på 

Tränarprogrammet vid Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Arbetet är en kvalitativ 

studie i vilken intervjuer av manliga seniortränare inom fotboll har gjorts i syfte att ta reda på 

deras förhållningssätt till disciplin och spelare ur ett disciplinärt perspektiv.  

 

1.2 Bakgrund 

Vad gör man som fotbollstränare när ens spelare medvetet eller omedvetet inte följer dem 

regler och riktlinjer som man har satt upp för dem att följa?  

Med begreppet disciplin syftar författaren på de regler och riktlinjer som både är inom ramen 

för det sportsliga – vad, hur och när spelare ska göra vissa saker innan, under och efter 

träning/match – samt inom ramen för de värderingar som klubben och laget står för utanför 

fotbollsplanen - regler och riktlinjer som är kopplade till etik och moral. Exempel på riktlinjer 

som är kopplade till etik och moral är hur man kommunicerar mellan varandra inom laget, hur 

man inom gruppen tar ställning till religion, politik, genus, sexualitet samt andra liknande 

områden.  

 

1.2.1 Definition av begreppet disciplin 

Begreppet Disciplin definieras i Nationalencyklopedin som; 

 ”discipli´n (latin discipli´na 'undervisning', 'uppfostran', 'tukt'), vetenskap(sgren), 

fackområde; ordning, lydnad, tukt. I militära sammanhang menas med disciplin den laganda 

och stridsvilja…” 

Synonymer till disciplin är således ordning och lydnad vilket innebär att olydnad är ett 

motsatsord som författaren kan komma att använda då han syftar till en spelare som medvetet, 

med vilja eller ovilja, inte följer lagets uttalade regler eller tränarens direktiv.   
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1.2.2 Nuläget och media 

Att tränare och spelare inte alltid kommer överens är idag ingen nyhet bland 

fotbollsintresserade. I takt med att fotbollen har växt så har även mediabevakningen runt 

spelare, tränare och fotbollslag blivit allt intensivare. Så fort en tränare och en spelare blir 

oense så tar det ofta inte lång tid innan det blir känt för allmänheten och när oenigheten i sig 

sker offentligt så kan samtliga involverade (spelaren, tränaren, laget, klubbstyrelsen, 

sponsorerna, supportrarna m.fl.) räkna med relativt stora rubriker i dagstidningarna de 

efterföljande dagarna. 

I slutet på september säsongen 2011/2012 spelade det engelska topplaget Manchester City 

bortamatch i UEFA Champions League mot det tyska storlaget FC Bayern München. I den 

andra halvleken, vid ställningen 2-0 till tyskarna, bad den dåvarande City managern Roberto 

Mancini den argentinske storstjärnan Carlos Tevez att göra sig redo för att hoppa in i 

matchen. Tevez vägrade på grund av missnöje gentemot Mancini och dennes beslut att inte 

byta in honom tidigare i matchen. I den efterföljande presskonferensen uttalade sig Mancini 

väldigt känslosamt om händelsen och sa i samma stund att Tevez gjort sin sista match i 

klubben så länge som han (Mancini) är managern och Tevez spelade sedan inte på flera 

månader för klubben. Händelsen som denna är ett tydligt exempel på hur ett missnöje kan 

leda till en dispyt som påverkar hela klubben. (The Guardian, Tevez is finished at Manchester 

City says Roberto Mancini. [2014-11-08]).  

En annan känd händelse är den mellan den dåvarande Manchester United tränaren Sir Alex 

Fergusson och David Beckham där den sistnämnde under en halvtidsvila i en Premier League 

match fick en sko sparkad i ansiktet på grund av ett utbrott från en missnöjd Sir Alex. Enligt 

Sir Alex var det oavsiktligt men faktum var att Beckham fick sy ett flertal stygn över såret 

och händelsen väckte stor uppmärksamhet i media världen över. (BBC Sport, Beckham 

forgives Fergusson. [2014-11-08]). 

För den italienske Serie A-tränaren Delio Rossi så gick det ännu längre när han tappade 

fattningen helt och gick till fysisk attack mot en av sina egna spelare mitt under en Serie A 

match i maj 2012. Delio Rossi provocerades av spelaren (Ljalic) men fick inget stöd av 

klubben för sitt agerande och incidenten resulterade därför i att Rossi sparkades som 

huvudtränare för AC Fiorentina. (Daily Mail, Fiorentina sack boss Rossi after he loses it and 

attacks OWN player Ljajic for sarcastic applause after being subbed. [2014-11-08]). 
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1.2.3 Förekomst ur ett historiskt perspektiv 

Samtliga händelser beskrivna ovan har inträffat under 2000-talet och är endast ett axplock av 

problematiska situationer mellan tränare och spelare. Ser vi tillbaka i tiden så kan vi se att 

dessa historier inte är några nyheter – spelare och tränare har haft dispyter sinsemellan så 

långt tillbaka vi kan minnas och en teori kring detta är att fotbollskulturen, och då främst den i 

Storbritannien, har varit starkt influerad av den engelska arbetarklassmiljön som under 1900-

talet hade stora inslag av disciplin i form av hot, våld och ekonomiska bötfällningar.  Metoder 

som användes i syfte att säkerhetsställa ordning bland arbetarna. (Carter 2004 s. 45). 

Olika tränare hanterar spelare på olika sätt och studier har också visat att trots att 

fotbollstränarens roll har varit betydelsefull genom alla år så har arbetsbeskrivningen för en 

fotbollstränare varit långtifrån välformulerad. (Penn 2002, s. 42). Detta i sin tur har lett, och 

leder idag, till att de flesta tränare utgår från sina egna personliga tankar och idéer kring hur 

saker och ting ska skötas i en klubb och framförallt i det lag man tar över (Kelly & 

Waddington 2007 s.159). Eftersom en otydlig arbetsbeskrivning kan leda till personlig 

tolkning och ett självbestämmande över bland annat vilka regler och principer som ska gälla i 

det lag som tränaren tar över så kan det vara intressant att försöka ta reda på hur en tränare 

beskriver sin roll i klubb med utgångspunkt på ansvar och betydelse. 

 

1.2.4 Tidigare forskning 

Problemhantering inom grupper är inget unikt fenomen för endast fotbollen. Även inom 

skolvärlden har studier gjorts kring lärares föreställningar om oordning i klassrummet och 

huruvida de ska bestraffa eleverna eller inte och i dem fall då bestraffning ska ske i vilken 

form den ska vara. I de studier som gjorts så fann man att motivation var en avgörande faktor 

för att lyckas få dem misskötsamma eleverna att respektera dem regler som sattes upp för hela 

gruppen av läraren. En lyckosam och effektiv metod som användes var diskussioner med dem 

stökiga eleverna för att få dem att förstå allvaret och konsekvenserna av deras beteende 

(Ekman 2010 & Sullivan et al. 2014).  

Inom fotbollen dock så har tränare sedan lång tid tillbaka valt att hantera disciplinär olydnad 

bland spelare främst genom ekonomisk bötfällning och mindre genom diskussion (Kelly & 

Waddington 2007 s.155). Men i takt med att fotbollen som global sport har växt så har även 

spelarnas löner skjutits upp i höjden (Johansson och Magnusson 2011 & Kelly & Waddington 

2007 s.150) och man kan därför ställa sig frågan om ekonomisk bötfällning som metod har 
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någon betydande effekt i dagens alltmer penningstinna fotboll. Oavsett om den har det eller 

inte så är det intressant att ta reda på hur tränare ser på disciplin och hur dessa tränare väljer 

att hantera spelare som begått disciplinära fel. En förklaring till tränares val av beslut kanske 

går att avläsa i hur de uppfattar sig själva och sin egen roll i klubben som de jobbar i. 

Tränarens syn på sin egen betydelse för en klubb och ett lag har oundvikligt en påverkan på 

tränarens ledarskap och att ledarskapet talar om hur saker och ting ska skötas i olika 

situationer innebär att tränares syn på sig själva har en stor roll i det hela (Zhou, J 2014). 

Tränare som därför är, eller anser sig vara, ovärderliga för sin arbetsgivare (klubben) kanske 

utvecklar en känsla av överlägsenhet gentemot spelarna. Känslan av att vara överlägsen och 

ovärderlig i sin tur kanske leder till att tränaren agerar mer hänsynslöst mot spelare som begår 

disciplinära fel då deras felsteg möjligtvis ses som en utmaning av deras auktoritet och 

ovärderliga betydelse för klubben. Tränares syn på sig själva och på spelare kanske kan 

förklara en del av dem problematiska situationer som skapats mellan tränare och spelare.  

I en svensk studie från 2011 så valde författarna faktiskt att undersöka fotbollstränares 

ledarskap och förhållningsätt till den egna rollen som tränare. Dock så var det en studie som 

fokuserade på det emotionella tillståndet hos tränare och studien betonade vikten av att som 

aktiv elittränare kunna hantera och reglera den egna energinivån (Johansson & Sonesson 

2011). Detta eftersom tränarrollen omges av flera stressfyllda moment där samtliga är med 

och bidrar till att tränare upplever sig vara under en konstant press. Om man som tränare 

därför inte har någon metod för att hantera denna erkänt tuffa press så löper man som tränare 

en stor risk för utbrändhet. (Sportbladet, Blev utbränd – av tränarjobbet, [2014-11-29]).  

Forskarnas syfte med studien var att bland annat identifiera metoder som tränare använde sig 

utav för att undvika höga stressnivåer och därmed en mindre risk för utbrändhet. En upptäckt 

de gjorde var att vissa tränare använde sig utav ett auktoritärt beteende som ett sätt att 

distansera sig från spelarna i syfte att skydda sig mot dem höga stressnivåerna. Genom detta 

ledarskap så skapades en distans mellan tränaren och spelarna vilket gjorde att mindre känslor 

fanns med i deras beslutsfattande och detta i sin tur gjorde det känslomässigt lättare att ta 

svåra beslut. Detta ledarskap upplevdes dock som mindre effektivt vid lärandet av de taktiska 

och tekniska bitarna i spelet. (Johansson & Sonesson 2011).  

I en engelsk studie från 2007 så intervjuade författarna spelare och tränare för att ta reda på 

hur man upplevde relationerna mellan varandra ur ett disciplinärt perspektiv (Kelly & 

Waddington 2007). I den studien så var det auktoritära ledarskapet väldigt vanligt och att 

spelare som begick disciplinära misstag bestraffades var inget främmande. Spelarna såg det 

auktoritära ledarskapet som positivt och en stor majoritet av spelarna förväntade sig och 
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uppskattade hårda straff och utskällningar. Det var något självklart när man inte beteende sig 

korrekt eller om man gjorde en mindre bra sportslig insats. Flera spelare hade istället desto 

svårare att förhålla sig till dem mer demokratiska ledarna eftersom det var ovanligt med 

tränare som inte ”skrek och sparkade på saker” vid motgång (Kelly & Waddington 2007 

s.154). 

 

1.2.5 Vem avgör vad som ska göras? 

Vad som också blir intressant vid disciplinära överträdelser är vem det är som ska avgöra 

konsekvensen för spelaren. Är det tränaren, klubben, supportrarna eller rentav sponsorn?   

I det första exemplet ovan med Roberto Mancini och Carlos Tevez så fick den argentinske 

forwarden en ny chans av Mancini trots incidenten i Tyskland och trots att Mancini sagt att 

Tevez inte skulle få spela mer under honom. Det är långtifrån givet att det var Mancini som 

kallade tillbaka Tevez lagom till slutspurten av Premier League säsongen 11/12. 

En lyckad slutspurt som Tevez i allra högsta grad var med och bidrog till och som ledde till 

klubbens första Premier League titel på över 40 år… 

 

1.2.6 Kunskapslucka 

… det är därför onekligen intressant att ta reda på vem det egentligen är som avgör vad som 

är tillåtet eller inte i en klubb. Trots att flera intressanta resultat har presenterats från studier 

kring fotbollstränares ledarskap och spelares syn på tränares disciplin så har ingen studie 

direkt undersökt hur fotbollstränare ser på sin egen syn på disciplin, den egna rollens 

betydelse och påverkan i en klubb. Inte heller har resultat presenterats kring hur tränare 

generellt sett ser på spelare ur ett disciplinärt perspektiv och därför ska det bli intressant att se 

om denna studie kan medföra ny kunskap inom området.  

Det är också en av anledningarna till varför författaren valt att undersöka fotbollstränares 

syn på sin roll i klubben. Genom att ta del av tränares uppfattningar om sig själva så kan 

förståelsen för hur dessa tränare ser på spelare och hur de väljer att hantera dem ur ett 

disciplinärt perspektiv troligtvis bli tydligare och förhoppningsvis mer förståeligt.  
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1.3 Syfte och Frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur olika fotbollstränare hanterar fotbollsspelare som 

begår disciplinära fel och hur de ser på sin egen roll i klubben utifrån betydelse och ansvar. 

 

Frågeställningarna är följande; 

 Vad betyder disciplin för fotbollstränare? 

 Hur ser fotbollstränare på spelare ur ett disciplinärt perspektiv? 

 Hur hanterar fotbollstränare spelare som gjort sig skyldiga till disciplinära fel? 

 Hur betydelsefull anser tränaren sig vara för klubben?   

 

 

2. Metod 

2.1 Intervjudeltagarna  

Deltagarna rekryterades baserat på att de antingen har varit eller är aktiva fotbollstränare 

med huvudansvar för herrlag på seniornivå. Totalt så intervjuades sex personer, samtliga män 

där fyra av de sex tränarna idag är huvudansvariga för varsitt herrlag i Stockholm (Division 1, 

Division 3 och Division 4) medan de två andra tränarna i dagsläget är lediga från 

tränaruppdrag.  

En av de för tillfälligt lediga tränarna har haft en tränarkarriär på både hög nationell nivå, 

med lag i Allsvenskan, samt internationell nivå, med lag i Europeiska högsta ligor. Den andre 

tränaren som i nuläget är kontraktslös har haft en tränarkarriär i Stockholms lägre divisioner 

(division 7, 6, 5, 4 & 3).  

 

2.2 Författaren och intervjudeltagarna 

Tränarna kontaktades antingen direkt av författaren eller indirekt genom författarens 

tränarkollegor. Att författaren var bekant med vissa av intervjupersonerna kan ses som en 

fördel eftersom studien tack vare det lyckats erhålla en relativt stor mängd deltagare som i sin 

tur bidragit till en mångfald i resultatdelen genom alla erfarenheter och åsikter som studien 

kunnat ta del. Å andra så kan författarens tidigare bekantskap med vissa av intervjupersonerna 

ses som en nackdel eftersom intervjudeltagarnas förhållningssätt till frågorna och ämnet kan 

ha påverkats, positivt eller negativt, på grund av att man känner varandra sedan tidigare 

(Jacobsen 1993).  
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2.3 Tillvägagångsätt 

Innan intervjutillfällena fick varje deltagare ett informationsbrev (se Bilaga 2) som beskrev 

arbetets syfte och intervjupersonernas deltagande i studien. Intervjupersonerna var även 

införstådda om att deras uttalande var deras egna och att deras närvaro var frivillig.  

Eftersom samtliga var myndiga så behövdes ingen målsmans godkännande för deras 

delaktighet i studien. Intervjupersonerna var även informerade om att deras identitet var 

skyddad från offentligheten. Samtliga intervjupersonerna var även med på att de endast 

behövde svara på dem frågor som de kände för och att de när som helst under intervjun hade 

möjlighet att avbryta sin medverkan utan att det sedan skulle ha några konsekvenser för dem. 

Deltagandet från intervjupersonerna var således frivilligt, anonymt, riskfritt samt utan 

ekonomiskt eller annan ersättning och därmed helt i linje med dem forskningsetiska 

principer.1 

Intervjupersonernas godkännande dokumenterades genom respektives underskrift i 

Samtyckesformuläret (se Bilaga 3) vilket delades ut till dem av författaren innan 

intervjutillfället. 

 

2.4 Val av metod 

Författaren valde att ha semi-strukturerade intervjuer med tron på att den metoden ökar 

möjligheten till att nå ett djup i diskussionerna genom anpassade följdfrågor inom vissa delar 

av intervjun (Gratton & Jones 2004). En intervjuguide (Se Bilaga 4) användes därför för att 

upprätthålla en struktur i intervjuerna och denna var uppdelad i ”breda”, ”öppna frågor” samt 

”smalare”, mer ”slutna frågor” kopplade till en konkret situation. De breda frågorna användes 

för att ge intervjupersonerna en möjlighet att uttala sig om det aktuella diskussionsämnet med 

få eller inga faktorer alls att ta hänsyn till och därmed berätta mer konstitutivt om ämnet 

utifrån deras egna tankar och funderingar. 

De ”smala, slutna frågorna” beskrev en konkret situation där miljö, personer, ordväxlingar 

samt andra faktorer lyftes fram för att ge intervjupersonen en möjlighet att utgå från en 

specifik situation med flera faktorer att ta hänsyn till. Detta innebar att intervjupersonen fick 

utgå från en konstlad situation (ett ”case”) och därefter berätta hur han skulle reagera om det 

som inträffat hände just honom i hans roll som huvudtränare. Inom båda ”frågekategorierna” 

användes följdfrågor vid behov.  

                                                 

1 Vetenskapsrådets hemsida  



8 

 

Denna intervjumetodik ställde stora krav på ett aktivt lyssnade utöver förmågan att känna till 

dem egna frågorna som skulle ställas (Kvale & Brinkmann 2009) vilket författaren var väl 

medveten om och därför förberedde sig noggrant genom att läsa intervjuguiden flera gånger 

om inför varje intervjutillfälle så att författaren kände till intervjuguiden ”utantill” utan att 

nödvändigtvis agera helt i linje med dess struktur. Något som var till stor hjälp med detta var 

de tre pilotintervjuerna som gjordes innan den första officiella intervjun. Pilotintervjuerna 

gjordes på tre ungdomstränare där det främsta syftet för författaren var att implementera 

intervjuguiden och se över om saker kunde läggas till eller tas bort för att optimera 

intervjusituationen. Detta blev möjligt genom en noggrann utvärdering av varje pilotintervju 

där deltagarna uppmanades att feedback på vad dem tyckte om frågorna och 

intervjusituationen i övrigt. 

De ”riktiga” intervjuerna gjordes vid sex olika tillfällen (ett tillfälle per deltagare) och på en 

avskild plats mellan intervjudeltagaren och författaren endast. Intervjuerna pågick mellan 50 

och 130 minuter där hela intervjun spelades in med en Iphone 4S genom appen ”Röstmemo”. 

2.5 Dataanalys 

Transkribering skedde med hjälp av dataprogrammet ”VLC Media Player” som gjorde det 

möjligt för författaren att spela upp ljudfilen i en anpassad takt för att hinna överföra allt som 

sagts så noggrant och precist som möjligt. När transkriberingen var klar så analyserades det 

erhållna materialet med en hermeneutisk utgångspunkt och en deduktiv ansats. Med deduktiv 

ansats menas att författaren utgick från en teori och ett resonemang som denna försökte att 

bekräfta utifrån sitt datamaterial (Starrin & Svensson 1994). Det erhållna materialet 

analyserades därmed med utgångspunkt på studiens syfte och frågeställningar vilket innebar 

att författaren sökte, hämtade och organiserade data i förutbestämda kategorier vilka i detta 

fall var studiens frågeställningar. Analysen som gjordes var således en deduktiv strukturell 

analys (Cóté et al. 1993).  

En slags meningskomprimering användes vilket innebar att långa och/eller omfattande 

uttalande krymptes ner till kortare formuleringar för att underlätta överblicken2. Innan det 

gjordes så eftersträvade författaren att först få en bild av situationen för att därefter försöka 

förstå vad de intervjuade menade. På så vis tillämpade författaren, som tidigare nämnt, ett 

hermeneutiskt angreppsätt genom egna tolkningar av det erhållna materialet (Kvale & 

Brinkmann 2009).  

                                                 

2 Denna metod användes i syfte att undvika upprepningar och utfyllnadsord så som ”eeh” m.fl.   
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3. Resultat & Diskussion 

Fyra huvudområden kommer att presenteras och diskuteras vilka är (1) tränarnas syn på 

disciplin utifrån deras roll som huvudtränare för ett fotbollslag, (2) deras syn på spelare ur ett 

disciplinärt perspektiv, (3) deras egen betydelse som huvudtränare för en fotbollsklubb samt 

(4) hur de väljer att hantera disciplinära överträdelse bland fotbollsspelare.  

I den sistnämna kategorin så har tre scenarion valts ut bland dem scenarion som samtliga 

intervjudeltagare fick ta del av och utgå ifrån. Dessa tre scenarion har valts ut eftersom de på 

ett tydligt sätt belyste dem likheter och skillnader som fanns mellan tränarna vilket i sin tur 

gjorde att dessa tre scenarion var lämpliga att utgå ifrån vid diskussionen kring dem 

frågeställningar som författaren sökte svar på.  

 

3.1 Tränares syn på disciplin   

Fem av sex tränare såg på disciplin som en oerhört viktig faktor i ett lagbygge och som direkt 

avgörande för lagets utveckling under en säsong. Tränare 4 hade en tydlig bild av vad 

disciplin betyder för honom och vilka effekter som en god disciplin kan ha på lagets 

prestationer;  

”Disciplin är en grundpelare för mig som tränare. Disciplin är grunden till det mesta, 

alltså en fotbollssäsong kan helt avgöras beroende på hur pass god disciplin laget har och 

hur du som tränare sätter disciplinen i början av säsongen.” 

Denna syn delades av Tränare 3 som också ansåg att en del av disciplinen är alla dem regler 

som han som tränare sätter upp för sina spelare. Genom disciplinära regler så ansåg han att 

struktur och ordning skapas vilket i sin tur ökar lagets möjligheter till framgång.  

”Disciplin är alla de regler som tränaren sätter upp för spelarna att följa och min tro är att 

det lag som har bäst disciplin har skapat sig väldigt goda förutsättningar för att nå långt.” 

Disciplinen sågs dock inte bara som något väsentligt för kollektiv utveckling utan även 

avgörande för varje spelares individuella utveckling. Tränare 2 förklarade på ett väldigt 

tydligt sätt betydelsen av en god disciplin för att kunna skapa en god arbetsmiljö och därmed 

möjlighet till kollektiv och individuell utveckling när han gav sin syn på disciplin;  
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”Disciplin är A och O, alltså disciplin är oerhört viktigt för att skapa både ett lag men även 

individer som tar ansvar. Disciplin måste finnas för att skapa ordning och reda så att det 

ska kunna bli en bra arbetsmiljö.” 

Liknande resultat påvisades i en engelsk studie 2006 där dem intervjuade tränarna också 

uttryckte ett stort behov av regler för att upprätthålla disciplin bland spelare (Kelly, S & 

Waddington, I 2007 s.150). De tränarna ansåg också att disciplinen var ett grundläggande 

element för att skapa en arbetsmiljö med ordning och möjlighet till utveckling. 

Samtliga fem tränare som i denna studie ansåg disciplinen vara fundamental såg inte bara på 

disciplin som en avgörande faktor till lagets sportsliga prestation utan även som en 

konsekvens till hur laget betedde sig utanför. Tränare 3 delade upp disciplinen i två delar; 

”Enligt mig så det finns det två typer av disciplin, den på planen och den utanför. På 

planen handlar det om att utföra dem instruktioner som tränaren tilldelar varje spelare och 

utanför planen kan det vara att komma i tid, tala ett gemensamt språk, hur man behandlar 

varandra osv.” 

Även för tränare 1 så fanns det två ”huvudområden” för disciplin – en på planen och en 

utanför och dessa kunde sedan skalas ner i mindre delar inom respektive område. När han 

skulle ge sin syn på disciplin så inledde han med disciplinen utanför plan;  

”Ja, alltså jag skulle säga att disciplin är någon form av minsta gemensamma nämnare 

kring hur man på något sätt kan bete sig i en grupp. Det är väl det ena, alltså ur ett 

värderingsperspektiv, det vill säga ”här går vår gräns.”  

Han gick sedan vidare med att berätta om sin syn på den disciplin som var mer kopplat till 

spelet;  

”Sen så finns det ju också disciplin kopplat till träning, alltså till lagets kollektiva träning 

men även till lagets individuella träning. Det innebär att om du tar lagets kollektiva träning 

så har alla disciplin och koncentration i sina moment, det vill säga att om det är en övning 

så har alla disciplinen att jobba hem om det skulle vara så eller om det är för en individ en 

fysträning att man har disciplinen att utföra det arbete som krävs i den egna fysträningen.” 

Hans slutgiltiga definition av disciplin var både enkel och tydlig;  
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”(…) det finns disciplin ur ett presumtivt konflikthanteringsperspektiv, det vill säga att du 

sköter dig, och sedan ett ur ett träningsperspektiv. Grovt indelat.” 

Att tränare ser på disciplinen ur två olika perspektiv är något unikt då ingen tidigare 

forskning kring området har presenterat liknande resultat. Detta är onekligen intressant för på 

samma sätt som tränarna ”delar” på disciplinen så ”fogar de” ihop den genom att påstå att det 

ena leder till det andra. Det är ett väldigt komplext paradigm där helhetsperspektiv ständigt 

beaktas – en sak går inte att isoleras och diskuteras utan att man tar hänsyn till allt det andra 

runt omkring. Sen skiljde det en del från dessa tränare som såg på disciplin ur två perspektiv, 

vissa hade exempelvis väldigt många regler för spelarna att förhålla sig till både på och 

utanför fotbollsplanen medan en del av dessa tränare endast pratade med sina spelare om 

betydelsen av disciplin på och utanför plan. 

Bland dessa tränare så fanns det en tränare som utmärkte sig särskilt mycket, nämligen 

tränare 6, som inte bara ansåg disciplinen som fundamental utan nästintill helig. Enligt 

honom var disciplinen receptet för framgång eller nederlag, beroende på styrkan i disciplinen;  

”Disciplin är egentligen det övergripande ordet för lag att förhålla sig till. Men det är inte 

bara disciplin kopplat till spelet utan även hur vi som lag ska förknippas av andra utanför, 

av media, motståndare, supportar etc. De lagen som jag har tränat, både nationellt och 

internationellt, och som lyckats kontra dem lagen som har misslyckats så har den stora 

skillnaden varit en stark styrelse som har lagt ett oerhört stort arbete på att skapa ett 

fundament som i sin tur lett till en god disciplin. En god disciplin är helt fundamental för att 

göra ett bra lag till ett klasslag.” 

Han accepterade inga ursäkter vid disciplinära överträdelser och hade inga bekymmer med 

att bestraffa spelare – oavsett bakomliggande orsaker;  

”Det får aldrig finnas några ursäkter, det ska finnas tydlighet och inga ursäkter oavsett 

vem och oavsett vad som har hänt. En spelare kan komma sent till en träning på grund av 

att ha krockat med sin bil på vägen till träningen. Men det skiter jag fullständigt i, vi har 

dem här spelreglerna och alla ska förhålla sig till dem oavsett vad. Man kan inte ha en 

diskussion varenda gång.” 

Han prioriterade således disciplinen oerhört högt och för att skapa tydlighet och ansvar så 

hade han ett dokument, framtaget i dialog med klubben, på flera sidor. Dokumentet bestod 

utav regler som spelarna var tvungna att acceptera för att kunna vara med i det lag som han 
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tränade. Ingen spelare kunde påbörja något i det lag som tränare 6 ansvarade över om inte 

”dokumentet” skrevs under av spelaren ifråga… 

”En värdegrund kopplat till lagets disciplin ska finnas som varje spelare ska skriva under 

innan säsongen och den ska följas av alla för att skapa tydlighet och ansvar – på plan och 

utanför.” 

Att använda sig utav ett dokument bestående av disciplinära regler är dock ingen ovanlig 

metod för tränare att använda sig utav för att skapa disciplin inom ett lag. I den engelska 

studien som nämndes ovan uttryckte en av dem intervjuade tränarna också betydelsen av 

regler och vikten av att kunna konkretisera dessa regler. Vilket uppnåddes genom ett 

dokument av regler (Kelly, S & Waddington, I 2007 s.150). 

 

Sen så har vi den tränare som inte ansåg disciplinen vara avgörande för lagets prestationer. 

Det var tränare 5, han som lade så lite tonvikt som möjligt på disciplin och underordnade 

betydelsen av en gemensam disciplin för att istället sträva efter att behandla alla spelare olika 

(ur ett disciplinärt perspektiv). Han ansåg att disciplinen var viktig men inte fundamental och 

att sunt förnuft för spelare är tillräckligt när man är osäker på vad som gäller i en viss 

situation.  

”Disciplin är A och B men det går inte alltid att hålla sig till reglerna utan man (som 

tränare) måste se mellan fingrarna ibland. Från situation till situation, från person till 

person men man ska vara försiktigt så att det inte utnyttjas eller att någon upplever det som 

orättvist.” 

Han betonade även vikten av att vara pedagogisk vid hanteringen av disciplinära 

överträdelser oavsett konsekvens; 

”Du ska kunna förklara varför du tillåter vissa något men andra inte. Alla är olika och 

har olika förutsättningar och därför så är jag annorlunda mot spelarna beroende på vem 

som har gjort vad.”  

Han gav också ett tydligt exempel på hur det skulle kunna vara när han agerar annorlunda 

mot vissa spelare; 
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”En spelare kanske kommer från en familj med dåliga ekonomiska förutsättningar och 

därför kommer sent för att han hoppade av bussen när kontrollanter dök upp, i ett sådant 

fall så kan jag se mellan fingrarna just för den spelaren.” 

Vart gränsen gick och hur han gjorde för att kontrollera om en disciplinär överträdelse var 

ok eller inte var genom att analysera träningens rytm. Om träningspassets rytm inte 

påverkades negativt så fanns det inte någon idé att ta upp disciplinen och använda 

konsekvenser för det felaktiga beteendet. 

”(…) den sena ankomsten får inte störa träningen, gör den det så tar jag upp det som ett 

problem eftersom det stör träningens rytm.”  

Tränare 5:s syn på disciplin är väldigt intressant eftersom det både kan ses som slappt och 

oansvarsfullt eftersom han agerar inkonsekvent genom att vid vissa tillfällen acceptera 

disciplinära överträdelser och andra gånger inte. Det kan också samtidigt ses som en metod 

för att få spelarna att tänka och själva ta beslut utan att tänka och oroa sig för konsekvenser. 

Eftersom en konsekvens är en form av återkoppling på ett specifikt beteende så klassas den 

som feedback (Nationalencyklopedin) och genom att ha få konsekvenser så ges färre mängd 

feedback vilket kanske skulle kunna leda till att spelare på egen hand söker svar, tar större 

ansvar och därmed leder sin egen utveckling. 

Längre fram i nästa avsnitt tar vi del av tränare 5:s syn på spelare ur ett disciplinärt 

perspektiv och där kanske vi kan få en djupare förståelse till hans syn på disciplin… 

 

3.2 Tränares syn på spelare ur ett disciplinärt perspektiv 

Frågan som ställdes var;  

 Vilka egenskaper skulle du använda för att beskriva den generella fotbollsspelaren? 

Tränare 1 utgick från ett psykologiskt perspektiv när han gav sin syn på den generelle 

fotbollsspelaren.  

”(…) ganska många fotbollsspelare är vilsna personer som inte vet vart de ska i livet vilket 

jag gör att de kan bli stressade över att vilja något i fotbollen i sig. Detta i sig gör också att 
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de kan variera i sitt mående, ibland kan de må bra och ibland kan de må mindre bra 

(beroende på hur det går för dem i fotbollen).” 

En känsla av empati förmedlades av denne tränare när han gav sin beskrivning av 

fotbollsspelare och den genuina viljan att hjälpa var påtaglig… 

”(…) det skapar en oro över dessa personers självkänsla. Det skulle jag säga är något 

gemensamt förekommande. Jag funderar ofta över hur fotbollsspelarna egentligen mår…” 

Tränare 2 såg på fotbollsspelare mer ur ett kognitivt perspektiv och ansåg att ingen spelare 

någonsin är fullärd oavsett vilket område man pratar om. De är under en ständig utveckling 

och behöver göra fel och förlåtas för att lyckas göra rätt. Detta faktum, enligt honom, kräver 

tålamod av den som leder utvecklingen; 

”Människor som inte är klara i sin utveckling och därför måste man ha tolerans som 

tränare. Alltså jag är stenhård men ändå tolerant, jag kan skicka hem någon från träningen 

men jag har aldrig kastat ut en spelare från ett lag. Aldrig mitt under en säsong. Jag ger i 

princip alltid en ny chans.” 

Han förklarade också att det kan skilja mycket mellan spelarna ur ett socialt och ekonomiskt 

perspektiv vilket gör att han inte kan vara likadan mot alla spelare; 

”Alla är olika med olika förutsättningar, det är skillnad på spelare som kommer från 

Djursholm eller från Rinkeby. Vissa kommer med snygga bilar till träningen medan andra 

behöver låna tejp för att tejpa sina trasiga skor. Jag har olika sätt att vara på mot varje 

spelare.” 

För att beskriva spelare mer djupgående med egenskaper och särskilda beteenden var något 

som han kände att han dock inte kunde göra…  

”(…) vilka egenskaper jag skulle använda är helt beroende på vilken nivå (fotbollsmässigt) 

vi befinner oss på.” 

Både tränare 1 och tränare 2 utgick från ett humanistiskt perspektiv i sina beskrivningar av 

fotbollsspelare och genom att ha tagit del av deras syn på disciplin i tidigare avsnitt så skulle 

man kunna påstå att de som tränare är måna om att hjälpa och utveckla fotbollsspelare och då 

inte bara sportsligt utan även socialt och emotionellt. Detta är dock endast ett rimligt 

antagande utifrån deras åsikt om disciplin och fotbollsspelare generellt sett. Det ska därför bli 
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intressant att sätta detta i jämförelse med hur dem skulle agera och hantera fotbollsspelare vid 

specifika situationer. 

Tränare 3 hade ett väldigt pragmatiskt förhållningssätt till fotbollsspelare. Han utgick från 

ett träningsperspektiv och anpassade sina träningsmetoder och konsekvenser utifrån detta; 

”Generellt sett så hatar fotbollsspelaren löpträning utan boll och därför har jag också det 

som en konsekvens när en spelare har begått en disciplinär överträdelse.” 

Att använda sig utav bestraffningar som ogillas är inget nytt fenomen. I detta fall använde 

tränare 3 fysisk bestraffning vid en disciplinär överträdelse medan managers i England sedan 

lång tid tillbaka använt sig utav ekonomisk bestraffning för att, enligt dem, ”hitting them 

where it hurts the most – in their pocket” (Kelly, S & Waddington, I 2007 s.150). 

Tränare 3 tvivlade även på lojalitet hos fotbollsspelare. Något som blev väldigt påtagligt när 

han beskrev sin syn på dem; 

”(…) alla spelare tänker på sig själva. Så är det, det spelar ingen roll vilken nivå vi pratar 

om. Alla spelare triggas av sitt ego och tänker konstant på sin egen framtid och startplats. 

Det är hård konkurrens bland spelarna och om man ska hårdra det så finns det ingen 

spelare som tjänar pengar på en annan spelares kontrakt och därför tänker alla på sitt eget 

bästa. Som tränare blir utmaningen därför att försöka göra det mindre uppenbart för 

gruppens bästa, eftersom gruppen missgynnas av egoism.” 

Det är enkelt att förstå något så naturligt, att alla vill sitt eget bästa och därför ägnar tid och 

kraft på att ha det så bra som möjligt, men det får en samtidigt att tänka till. Med tanke på att 

fem av sex tränare ansåg disciplinen vara fundamental och att en stark disciplin bland annat 

ledde till ett effektivare samarbete mellan samtliga involverade, borde man då inte skapa ett 

belöningssystem för spelare där varje insats för någon annan belönas? En belöningsmetod vid 

önskvärt beteende istället för bestraffning vid felaktigt beteende… 

 

Tränare 4 utgick också från ett träningsperspektiv i sin beskrivning men betonade att det är 

skillnad på spelare beroende på vilken serienivå man befinner sig på. När han utgick från det 

lag han tränade senast så var hans upplevelse att spelarna var mottagliga och tillmötesgående 

både på och utanför plan. 
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”Det beror på vilken nivå man befinner sig på just då, men utifrån min senaste nivå så 

skulle jag säga att spelarna ur ett fotbollsmässigt perspektiv är träningsflitiga, duktiga på 

att hålla tider men att de inte är särskilt motiverade till att göra mer än så utanför den 

ordinarie träningstiden. Som personer så skulle jag beskriva dem som pålitliga, trevliga 

och allmänt goda lagkamrater.” 

 

Vi ska nu ta del av Tränare 5 syn på fotbollsspelare. Tidigare presenterades hans syn på 

disciplin där han underordnade dess betydelse för lagets prestation och hans sätt att lämna 

över regler till det spelarnas ”sunda förnuft” kanske kan ses som en metod för att möjligen 

utveckla större ansvarstagande hos spelarna. I sin beskrivning av fotbollsspelaren framställs 

också ansvar som ett utvecklingsområde – dock utan större förhoppning och framtidstro på 

progression inom det området...  

”Fotbollsspelare är precis som alla andra människor – latta i grund och botten. Sen finns 

det de som ändå sköter sig bra och de som sköter sig mindre bra och så sedan de som 

sköter sig riktigt dåligt. Det är så överallt i arbetslivet och i samhället. Människan är lat till 

naturen och gör inte mycket mer än nödvändigt. Man försöker att smita sig förbi uppgifter 

och fuska sig fram.” 

Han gav också ett kreativt exempel på hur det beteendet kan spegla sig i det vardagliga livet; 

”I ICA kön exempelvis är det någon som alltid försöker tränga sig före andra osv… Det är 

naturligt. Sen finns de som avviker från denna beskrivning men de är få.” 

Det är oundvikligt att inte låta bli och dra kopplingar mellan synsättet på fotbollsspelare och 

synen på disciplin och man kan möjligtvis spekulera kring varför inte tränare 5 väljer att inte 

lägga större vikt på disciplinen och ansvar trots att han upplever att det är något som behöver 

förbättras…  

 

När Tränare 6 skulle ge sin bild av den generella fotbollsspelaren så behövde han tänka till 

noggrant, för enligt honom så skiljde det en hel del beroende på vilket land och vilken kultur 

man pratar om. I sin beskrivning så utgick han väldigt mycket från kommunikationen och 

med utgångspunkt på vart och vilka man pratar om;   
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”Det varierar väldigt mycket mellan olika länder, utanför Skandinavien så förväntar 

spelarna sig att höra vad du förväntar dig utav dem och sedan så går de ut och gör jobbet. 

Lyckas de inte med det så förstår de att de kanske blir petade och händer det så jobbar de 

hårt igen för att få tillbaka förtroendet. I Skandinavien däremot så känns det som att du 

konstant ska ge feedback, i princip efter varje träning ska du göra det.” 

Han var också noggrann med att säga att han anser feedback vara något väldigt viktigt men 

att det helt enkelt finns ett överdrivet behov för det bland Skandinaviska spelare; 

”Feedback, Feedback, hela tiden känns det som. Du behöver förklara gång på gång vad 

som inte fungerade och vad som behöver göras, och missförstå mig inte, det klart att det är 

viktigt att få höra det men inte efter varje träning.” 

Uttalanden som dessa har tidigare inte setts i någon studie kring fotbollsspelare och 

feedback och det får en att undra om det kanske kan vara så att tränare som överöser sina 

spelare med feedback kanske stjälper dem mer än vad dem hjälper dem i deras utveckling? På 

så vis att behovet av bekräftelse växer och blir större samtidigt som det egna tänkandet och 

tyckandet blir mindre...  

Vidare berättar tränare 6 också att det dessutom finns en viss typ av feedback som inte alltid 

uppskattas;   

”(…) om feedbacken dessutom är för ”ärlig” ja då ska spelarna plötsligt gråta ut i media, 

och sen är de på (media) och det blir en jävla cirkus som kostar både tid och energi.” 

Hans helhetsbild av Skandinaviska spelare var dock överlag positiv ur ett disciplinärt 

perspektiv; 

”(…) jag skulle säga att Skandinaviska spelare är relativt mjuka, har bra disciplin och vill 

ofta bli bättre än vad de är men att de på samma gång är för mesiga helt enkelt.” 

När vi lämnade Skandinavien för att ta del av hans syn på spelare från andra delar av världen 

så var han tveklös i sin beskrivning;   

”Generellt sett så tycker jag att fotbollsspelare ofta har en tendens att skapa sig en 

självbild där man ligger på en högre nivå än vad man egentligen gör.” 

Enligt honom var omgivningen runt omkring fotbollsspelaren en bidragande faktor till detta;  
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”Där är omgivningen och påverkar väldigt mycket, Familj, vänner, media etc. sätter ett 

tryck på spelaren och är med och skapar den överskattade självbilden.” 

Borde just därför inte feedback vara lösningen på en skev verklighetsuppfattning om sin egen 

kapacitet? I och med att omgivningen påverkar genom sin feedback, vilket är fullt förståeligt 

och oundvikligt, borde inte då fokus riktas på att utveckla spelare i att ta emot feedback? 

Genom att utveckla spelares förmåga i att ta emot och filtrera information så kanske spelare 

blir bättre på att hantera feedback och genom det så kanske dem blir ”försiktigare” på att 

lyssna på vad andra tyckare anser och tror om deras prestationer. 

 

3.3 Tränares syn på sin egen roll i klubben 

Varje tränare fick möjligheten att beskriva hur han såg på sin egen roll med utgångspunkt på 

hans betydelse för fotbollsklubben. Detta skulle han göra samtidigt som han beaktar följande 

faktorer; den enskilde spelaren, laget, ledarstaben, styrelsen, supportrarna samt spelarna (två 

eller fler spelare tillsammans). Samtliga tränares val av placeringar (modeller) presenteras 

nedan. Dock så kommer inte förklaringar till varje placering att presenteras och detta eftersom 

författaren ansåg att vissa motiveringar inte kunde kopplas till studiens frågeställningar.   

Frågan som ställdes till tränarna var;  

Sett ur ett generellt perspektiv, hur skulle du beskriva betydelsen hos respektive faktor 

(spelaren, spelarna, laget, ledarstaben, styrelsen, supportrarna/fansen och dig själv som 

huvudtränare) i en fotbollsklubb? 

Tränare 1, han som ansåg att disciplin kan delas in i två delar och som visade en stor vilja att 

hjälpa fotbollsspelare med deras personliga utveckling än mer än deras sportsliga, ser på sin 

egen roll i en klubb i relation till övriga faktorer.  

1. Styrelsen/Ledningen 

2. Laget 

3. Huvudtränare 

4. Ledarstaben 

5. Spelarna 

6. Spelaren 

7. Supportrarna/Fansen 
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Han ansåg således att styrelsen är den viktigaste delen i en klubbstruktur som därefter följs A-

laget som, enligt honom, är klubbens ”ansikte utåt” och därefter kom huvudtränaren. Han 

motiverade placeringar på ett väldigt rationellt sett;    

”Styrelsen är de som bestämmer riktningen i hela föreningen vilket enligt mig är oerhört 

viktigt. Laget kommer därefter eftersom föreningen behöver ett representationslag och 

sedan kommer tränaren. Att ha ett lag är viktigare än att ha en tränare men sen så måste 

laget ha en tränare självklart. Dock är det enklare att byta ut en tränare än att byta ut ett 

helt lag och därför är laget viktigare än tränaren.” 

Att han placerade sig själv före ledarstaben var också självklart; 

”Sedan har vi ledarstaben och huvudtränaren är över ledarstaben eftersom man behöver en 

tydlig person som styr ledarstaben och jag tror att individer och i det här fallet ledare växer 

med rimligt ansvar och som huvudansvarig för ledarstaben så handlar det om att coacha 

dem andra ledarna i deras utveckling så att de kan växa och göra det de är bra på.” 

Han värderade betydelsen och kraften i spelarrelationer och grupper av spelare och utifrån 

hans tidigare uttalanden om spelares psykiska mående så är det tydligt vad han tycker. Han 

skulle dock inte ha problem med att göra sig med en eller flera spelare om det hade behövts 

för lagets bästa;  

”Sedan har vi spelarna i laget som är viktiga personer, själva konstellationerna som man 

måste ta hand om, dock om det är så att om en konstellation har gått för långt så är det 

bara att säga hejdå. Sedan har vi den enskilda spelaren i laget. Det finns ingen spelare i sig 

som är viktigare än laget eftersom de också är utbytbara” 

Tränare 2, han som ansåg sig själv vara stenhård och som skickat hem spelare från 

träningar på grund utav disciplinära överträdelser. Hade en väldigt annorlunda syn på 

hierarkin i en fotbollsklubb i jämförelse med de andra tränarna i denna studie.  

1. Ledarstaben 

2. Laget 

3. Spelaren 

4. Huvudtränaren & Styrelsen/Ledningen 

5. Spelarna 

6. Supportrarna 
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Viktigast av dem alla är hans ledarkollegor och det verkar som att han varit med om flera 

känslomässiga incidenter med sina ledarkollegor vilket påverkat hans syn…    

”Mina ledarkollegor har stor betydelse för mig. De måste ha högsta respekt från spelarna 

och vara duktiga på sina respektive ansvarsområden. Jag kan berätta att vid dem tillfällen 

där jag har slutat i förtid (med lag) så har det varit i fall där jag haft väldigt dåligt 

engagemang från mina ledarkollegor.” 

När han sedan skulle motivera sin placering av laget så använde han ett rätt så onyanserat sätt 

samtidigt som han betonade betydelsen av dem prioriteringar som har satts upp för laget;    

”(-) Laget är väldigt viktigt eftersom det är en lagsport men beroende på vilka mål man har 

satt upp inför säsongen så kan prioritering vara annorlunda.” 

Han nämner prioriteringar som avgörande för hur hierarkin kan se ut och i och med att han 

valde den enskilde spelaren före ”spelarna” samt att han ansåg att disciplin som avgörande för 

individuell utveckling så får man känslan utav att han är väldigt mån om spelarutvecklingen; 

”Sen så kommer själva spelaren, den individuella spelaren. Jag är inte lika viktig som 

spelaren. Spelaren och laget går alltid före mig som tränare. Men självklart så är det jag 

som bestämmer vad som gäller men det betyder inte att jag är mer värd än någon spelare.” 

Hans vision var således väldigt olika resterande tränares eftersom han ansåg att hans 

betydelse var lika stor som styrelsens men att laget och den enskilde spelaren var viktigare än 

dem båda; 

 ”Styrelsen och jag är på samma nivå eftersom styrelsen inte har något med övriga att göra 

utan styrelsens relation till laget är endast genom mig.” 

Att han anser att en spelare har högre betydelse än han själv och därmed ett större värde än 

själva klubbledningen (som är på samma nivå som honom) får en att undra om inte han skulle 

vara lämplig ungdomstränare då det inom ungdomsfotbollen, i jämförelse med seniorfotboll, 

finns en strävan att arbeta mer med individuell utveckling och prestation än kollektiv 

framgång och resultatfokusering då seniorfotbollen är känd som en värld som helt baseras på 

resultat där spelare ses som färdiga produkter och som byts ut i syfte att öka 

vinstmöjligheterna.  
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Tränare 3, som hade en väldigt pragmatisk syn på spelare och som ansåg att styrkan i 

disciplinen var avgörande för lagets framgång över längre sikt, var precis som tränare 1 också 

väldigt tydlig och noggrann med att betona vikten av en stark och målmedveten styrelse. 

Denne tränare uppskattade även betydelsen hos klubbens supportrar väldigt högt; 

1. Styrelsen 

2. Huvudtränaren/Supportrarna 

3. Ledarstaben 

4. Laget 

5. Spelaren 

6. Spelarna 

Hans motiveringar till valen av hans placeringar upplevdes ännu en gång som väldigt 

pragmatiska och han gav också exempel på hur det kan verka när en styrelse inte är 

noggranna i sina beslut och dem konsekvenser som dem kan ha; 

”Jag tycker att en styrelse är dem som ska visa vägen i en förening, utifrån deras 

kompetens och vision så är det är upp till dem att tillsätta en tränare som ska utföra det de 

tror på. Sen finns det andra klubbar som arbetar tvärtemot, klubbar som har en styrelse 

som saknar en vision, en filosofi för klubben och A-laget och som därför väljer en tränare 

som ska komma in med sina egna idéer och arbetssätt. (-) Personligen så tror jag inte på 

det arbetssättet och därför så är en stark styrelse fundamental för en klubbs framgång 

enligt mig.” 

Vidare ansåg han att huvudtränaren och klubbens supportar är de som kommer direkt efter 

klubbledningen. De båda är på samma nivå och detta enligt honom eftersom det handlar om 

att utgå från ett helhetsperspektiv och betydelsen av huvudtränaren och supportrarna är lika 

stor och viktig; 

”Efter styrelsen så kommer huvudtränaren och supportrarna. De båda är lika viktiga trots 

att de båda har två olika syften. Huvudtränaren är den som i praktiken ska vägleda laget 

medan supportrarna ska visa stöd och bidra till energi. Dessutom finns den ekonomiska 

aspekten, supportrarnas närvaro inbringar intäkter till klubben i form av matchbiljetter, 

försäljning av supporter souvenirer etc. Det innebär dock inte att supportrarna ska ha en 

större makt en tränare och om det skulle hända så kan det bli riktigt fel i slutändan.” 
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Vilket det gjorde i den bulgariska klubben Levski Sofia där några av klubbens huliganer 

stormade in under den nya tränarens första presskonferens och krävde hans avgång... 

(Sportbladet – Lämnar tränarposten efter förnedring [2015-01-07]). 

I det fallet sa tränaren upp sig direkt men om det inte skulle hända så skulle styrelsen vara 

tvunget att agera och ta ställning, antingen tränarens eller supportrarnas;  

”(…) om det skulle hända så kommer vi igen till vikten av en stark styrelse. En styrelse som 

backar upp sitt val av tränaren, och ju mer genomtänkt valet är desto enklare är det att 

backa upp det.” 

Likt tränare 1 så satte han sig själv före övriga ledare och hans motivering till det var lika 

rationell som hos tränare 1 dock så ansåg han inte att laget var viktigare än ledarna då det 

enligt honom inte kommer att ske någon utveckling – oavsett område – utan ledarna;   

”Ledarstaben är under tränaren eftersom tränaren inte bara leder spelarnas utveckling 

utan även dem övriga ledarnas. Det är han som bestämmer och prioriterar vad som ska 

göras och bär på det huvudansvaret för varje arbetsområde. Efter ledarstaben kommer 

laget eftersom de är beroende av det arbete som görs av ledarna. Allt från fysträning, 

rehabilitering, kostrådgivning, individuell taktisk- och teknisk träning samt lagets kollektiva 

träning drivs av ledarna och de har därför större betydelse än spelarna.” 

Men han var väldigt noga med att påminna om att det finns situationer då hierarkin kan se 

väldigt annorlunda ut och genom att exemplifiera detta så använde han sig utav internationella 

fall; 

”Sen är detta väldigt olika. Om vi till exempel tittar på Barcelona så kan vi vara rätt så 

säkra på att Messi är viktigare än alla andra, samtliga ledare inklusive huvudtränaren. I 

Atletico Madrid däremot så är det nog tvärtom, Diego Simeone är med sin närvaro och 

betydelse nog den viktigaste bland dem alla.” 

Ännu en gång så visade han ett pragmatiskt förhållningssätt och betonade vikten av en stark 

styrelse oavsett nivå. 

”Så här skulle jag vilja ha det om jag fick välja. Men sen beror det på vilken nivå jag är på. 

Om jag är i division 7 eller La Liga spelar stor roll ju… Men jag vill betona styrelsens 

betydelse än en gång, oavsett nivå, så är deras förtroende och kompetens fundamental för 

att det ska fungera.” 
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Tränare 4, han som också ansåg att disciplin var fundamentalt och som beskrev den 

generelle fotbollsspelaren som träningsflitig och allmänt trevlig, placerade sig själv 

tillsammans med övriga ledare före laget men direkt under styrelsen;  

1. Styrelsen/Ledningen 

2. Huvudtränare/Ledarstaben 

3. Laget 

4. Spelarna 

5. Spelaren 

6. Supportrarna/Fansen 

”Har du en stark styrelse så kommer det att märkas (på klubbens organisation) och på 

samma sätt, om du har en osäker styrelse så kommer det att reflekteras (på organisationen). 

Därför är styrelsen viktigast i en klubb.” 

Det intressanta i hans hierarki är att han var den ende tränaren som placerade sig själv på 

samma nivå som övriga i ledarstaben; 

”Sedan har vi Huvudtränaren och Ledarstaben som i princip är på samma nivå. 

Huvudtränaren kanske är lite högre eftersom han har lite mer ansvar, både inom laget och 

utåt sett, men jag anser inte att han på något sett har en högre betydelse än övriga ledare. 

Att det liksom är hans ord som väger tyngst och att det är han som sätter villkoren och alla 

andra ska rätta sig efter honom.” 

Enligt honom så är det en ömsesidig relation som han beskrev på följande sätt; 

”Huvudtränaren är absolut inte viktigare än någon annan i ledarstaben för utan dem andra 

ledarnas kompetens och engagemang så kommer han inte att komma så långt, varken med 

sina egna mål eller lagets. Ju bättre relation, ju bättre energi det finns mellan ledarna desto 

bättre kommunikation kommer det att finnas och det kommer att förbättra samarbetet 

mellan alla inblandade.” 

Han lyfte sedan upp möjligheterna som finns när alla ledare respekteras och uppfattas som 

lika, praktiska fördelar ur både ledarnas och spelarnas perspektiv;  

”Övriga ledare måste känna att dem har en viktig roll i laget. Sen finns det flera praktiska 

fördelar med att Huvudtränaren och Ledarstaben uppfattas lika utåt sett. Om ledarstaben 

har liknande status som huvudtränaren så kommer dem att ha respekt och större effekt i 

relationen med spelarna. När dem talar så har deras ord en betydelse, helt enkelt. Oavsett 
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om det är så att de tillrättavisar eller uppmuntrar någon att göra något för gruppens bästa. 

Deras ord ska kunna vara lika tydligt som mitt ord.” 

Hans reflektion och åsikter känns sunda och är lätt förståeliga men vad händer när ledarna blir 

oense? När det dessutom bli uppenbart för spelarna? Finns det då inte en risk att splittringar 

sker inom laget där spelare tar olika ledares parti på grund av otydlighet i ledarskapet?  

 

Tränare 5 som inte lade en större vikt på att upprätthålla någon större grad av disciplin inom 

laget och som beskrev fotbollsspelare väldigt cyniskt ansåg också att styrelsen var viktigast i 

en klubb följt av A-laget; 

1. Styrelsen/Ledningen 

2. Laget 

3. Huvudtränaren 

4. Spelaren 

5. Ledarstaben 

6. Spelarna 

7. Supportrarna/Fansen 

”Jag har placerat styrelsen längst upp men det behöver inte betyda att det är själva 

styrelsen och dem personer som i sitter i den som bestämmer, det kan vara en sportchef som 

blivit utvald av styrelsens och som fått fullmakt att genomföra det som han anser behövs.” 

Enligt honom måste laget och tränarna matcha varandra;  

”Sen har vi laget och Huvudtränaren egentligen, dem två går hand i hand. Du kan inte ha 

en tränare som vill utföra något som inte laget klarar av och du kan samtidigt inte ha ett 

lag som inte passar in i en tränares spelfilosofi. Det är samma sak fast ur två perspektiv. 

Om inte tränaren och laget är ”matchade” så kommer det inte bli bra i slutändan…  

Ledarstaben var för honom viktig ur ett praktiskt perspektiv; 

”Sen kommer ledarstaben som ansvarar för att skapa goda förutsättningar för spelaren i 

fråga, alltifrån träning, kostrådgivning, skaderehabilitering, klädhantering etc.” 

Han avslutade med att säga att valet av placeringar är beroende på så mycket att det är svårt att 

prata om vilka som går före vilka;  
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”Vem som har störst betydelse och vem som går före vem är helt beroende på vilken nivå 

man befinner sig på, klubbens resurser, förutsättningar och inte minst målsättningar. Det 

kan dessutom se väldigt annorlunda ut även om man tar två klubbar som spelar på samma 

nivå.” 

 

Tränare 6, den som hade oerhört tydliga och konkreta krav kring disciplin, som inte tog 

någon som helst hänsyn vid disciplinära överträdelser och som upplevde Skandinaviska 

spelare som mesiga hade en tydlig bild av hur en klubbs hierarki ska vara och det gick inte att 

missta hans ståndpunkt kring huruvida styrelsens karaktär påverkar honom, laget och samtliga 

involverade i klubben. Författaren väljer att låta hans uttalande tala för sig själv;  

1. Styrelsen/Ledningen 

2. Huvudtränaren 

3. Ledarstaben 

4. Laget 

5. Spelarna 

6. Spelaren 

7. Supportrarna/Fansen 

”En stark styrelse är fundamental, en styrelse som vet vad den vill och som därefter visar 

vägen för resterande inom klubben.” 

Därefter så har vi jag (huvudtränaren). Detta eftersom det är jag som sätter prägeln på 

laget, det är jag som sätter visionen för laget och som bestämmer hur vi ska gå tillväga ute 

på fältet. Jag är självklart viktigare än vilken spelare som helst. Spelare kommer att komma 

och gå, duktiga som mindre duktiga och därför så kan ingen ha större betydelse än mig 

eller någon annan ledare för den delen.  

Sen så kan det hända att jag får sparken men det ska isåfall vara kopplade till lagets 

resultat endast eftersom det är jag som är ansvarig för resultaten och om jag inte får ihop 

resultaten så ska jag få sparken för det men inte för att truppen är oense kring vissa saker 

och att det missnöjet växer fram från en eller två spelare… det vore isåfall det svagaste i 

handlingsväg för en styrelse! Vi kan bara titta på hur det har varit och hur det ser ut i idag 

– Svaga klubbar sparkar tränare ofta för att få en förändring medan de klubbar som lyckas 

få resultat under längre tid är de som har en stark styrelse som sedan väljer tränare 

noggrant och som står bakom denne oavsett vad andra tycker.  
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Efter mig så har vi alltså ledarstaben. Jag går före ledarstaben eftersom det är jag som 

sätter standarden, jag som visar vägen, det är jag helt enkelt som väljer vilken vision vi ska 

sträva efter och därför jag som bär störst ansvar för hur det kommer att gå. 

Efter ledarna så kommer laget men det innebär inte att jag och övriga ledare är större än 

själva klubben, alltså klubbemblemet är det ingen som står över, inte ens styrelsen. Men om 

vi pratar individer så är laget, och spelarna som ingår i det, under ledarna.  

Supportrar och fans kan jag inte sätta före någon annan av dem övriga som jag utgått ifrån 

i mina val av placeringar och därför så är dem sist. Om det händer att supportrarna blir 

missnöjda och upplever sig förbisedda och därför vill se min avgång så innebär det ett 

ypperligt tillfälle för styrelsen att visa karaktär och förtroende för mig som tränare för 

laget.” 

Det är påtagligt att han värdesätter styrelsens lojalitet oerhört högt och det blir intressant att se 

hur han väljer att se på vissa specifika händelser med spelare och hur han skulle välja att gå 

tillväga. Gör han det med eller utan att höra med styrelsen kring deras åsikt i den specifika 

händelsen?  

 

3.4 Hur tränare väljer att hantera spelare som begått disciplinära fel 

3.4.1 Scenario 1 

Mitt under en match skriker du ut instruktioner till en av dina spelare och denne väljer att 

bemöta dessa med avvisande handgest utan att titta på dig. Hur ser du på det? 

Tränare 1 hade först en pragmatisk syn på situationen där hans intuition var först att avvakta 

och se om spelaren ifråga utförde hans instruktioner eller ej.  

”Det beror på, utför spelaren min instruktioner sen eller inte? 

Därefter berättade han hur han skulle agera rent metodiskt; 

”Nä men alltså det där har hänt mig flera gånger. Jag skulle först och främst säkerställa att 

han förstår och om han inte förstår så skulle jag ta ut honom till sidlinjen (för att prata med 

honom) och om han inte skulle förstå därefter så skulle jag ta ut honom.” 



27 

 

Han var också tydlig med att påpeka att det alltid finns olika skäl till varför spelare generellt 

sett agerar som de gör och att det sällan är det man först tror och ser. De bakomliggande 

orsakerna kan vara flera och väldigt komplexa och kräver därför noggrann analys innan 

handling; 

”Men hur jag mer än så gör… Det beror på. Alltså många spelare, det här är viktigt att 

veta, orkar inte snacka, de orkar inte höra på prat under match, de är känsliga för att bli 

störda, och då kan det vara så att innan du sa nånting så sa sju andra spelare något annat 

till honom så man vet inte alltid själva bakomomliggande orsaken till reaktionen i sig. Sen 

så ser den (spelarens reaktion) väldigt illa ut men ibland så måste jag svälja sin stolthet och 

om jag då skriker ”ey du måste backa hem” och om jag ser att han backar hem så är jag 

pragmatisk nog att köra på och sen så tar vi det efteråt. Om han inte backar hem ja då har 

vi ett problem för då utför han inte matchens uppgift och då tar vi det där och då.” 

Det innebär dock inte att alla spelare alltid blivit överösta med information och därför ”flippar 

ur”… 

”Sen finns det vissa som bara är ballhetspersoner som gör så där bara för att de kan göra 

så där. Och det är inte heller ok men om du inte tänker byta ut spelare på studs så tjänar du 

inte så mycket på att börja tjafsa om det.” 

Genom en noggrann och välgenomtänkt analys så skapar man sig själv som tränare möjlighet 

att på förhand undvika problematiska situationer genom att välja ”rätt” spelare till ”rätt” 

match.  

”Man kan säga så här ju mer man känner en spelare desto bättre vet man varför de gör 

som de gör… Om en spelare har drag som gör att jag blir osäker på hur han ska bete sig 

under matchen så är det större sannolikhet att jag inte tar ut honom till matchen. Så om jag 

gör en bedömningskalkyl att den här personen ofta hamnar i sådan lägen och att det gör att 

jag inte litar på honom så får han inte spela och då säger jag det till honom, ungefär ”du 

kommer inte att få spela eftersom jag inte litar på dig”. 

 

Tränare 4 tvekade inte en sekund på hur han skulle göra.  

”Jag byter ut honom på en gång.” 
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Enligt honom fanns det inget behov till att analysera bakomliggande orsaker eller andra 

faktorer.  

”Direkt. Det finns inget snack om saken. Det handlar om att jag är tränaren, och hoppas 

att jag har spelarnas respekt, och det där är inte ett sätt att visa respekt enligt mig. Tappar 

man respekten från spelarna så blir det svårt att vinna tillbaka den. Därför är det helt 

oacceptabelt och det här med bakomliggande orsaker är helt ointressant.” 

Det beteende var hos honom alltså oacceptabelt och att han skulle byta ut honom skulle vara 

det minsta eftersom han vid mindre dramatiska gester/uttryck från spelare har bytt ut och 

skällt ut spelare; 

”Till och med när en spelare har mumlat något tillbaka på ett nonchalant sätt så byter jag 

ut honom på direkten och han får veta att det inte är rätt ok.” 

Han förklarade också vikten av att markera ur ett förbyggande perspektiv där han menade att 

den typen av beteende inte får ”andas” eftersom det annars kan växa och bli värre…  

”Så för mig är det oacceptabelt och om jag bara skulle låta det passera vidare så tror jag 

inte att det skulle vara bra för framtiden på något sätt. Det spelar absolut ingen roll vad 

som hänt tidigare och allt det där. På samma sätt som jag tänker på vad jag ska säga till 

spelarna så ska spelarna tänka på vad de ska säga till mig eller till dem andra ledarna i 

ledarstaben.”  

När han tidigare i denna studie gav sin syn på disciplin poängterade han betydelsen av att sätta en 

stark disciplinär mentalitet i laget tidigt på säsongen. Han var inte sen med att poängtera det igen; 

”Enligt mig så skulle detta aldrig hända om man i ett tidigt skede skulle ha arbetat in 

disciplinen i laget. För förhoppningsvis så har man ett tydligt ledarskap där man 

värdesätter disciplin och då lär inte brist på respekt förekomma annars leder det ena till det 

andra och det blir i slutändan inte bra.” 
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3.4.2 Scenario 2 

Du ber en av dina spelare att värma upp för att hoppa in i matchen, som ni för övrigt håller 

på att vinna. Han vägrar som en protest för att du inte har spelat honom från start. Vad gör 

du? 

 

Den tränare som i förra scenariot skulle välja att avvakta och utgå från ett mer analytiskt 

perspektiv (tränare 1) skulle i detta scenario inte tveka en sekund; 

”Väldigt enkelt. Han spelar inte och kan räkna med konsekvenser i efterhand.” 

För honom var detta inget att tänka till om då han ansåg att bristande motivation inte kunde 

bidra till något positivt och därför skulle han också kunna tänka sig att plocka ut en spelare 

trots en försämring rent matematiskt; 

”Ja, det är faktiskt inte svårare än så. Om en spelare visar minsta grad av bristande 

motivation då spelar han inte något mer. Och om jag ska hårdra det, om en spelare visar 

upp sådana tendenser under en match där vi har gjort alla våra tre byten då plockar jag 

bort den spelaren och vi spelar med en man mindre.” 

Detta har dock aldrig hänt denna tränare och det ser han som en direkt konsekvens av hans 

ledarskap; 

”Genom att jag hela tiden reglerar energinivån och tänker i förväg på hur spelare kommer 

att reagera och tolka mina budskap så kan jag förbereda mig och ge mig tid för att 

förebygga att sådana situationer som denna uppstår. Så att det aldrig har hänt mig ser jag 

definitivt som en konsekvens av mitt ledarskap, absolut!” 

Den tränare som avvek från resterande i sin syn på disciplin (tränare 5) tyckte inte att detta 

var något att lägga ett större bekymmer på; 

”För mig är det inget problem, jag kanske tar upp det men jag skulle även kunna låta det 

bara gå.” 

Tvärtom så accepterade han det eftersom det var något naturligt och därför förståeligt; 
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”Alla spelare vill spela och de flesta tycker att de är bättre än dem som spelas före dem. 

Man upplever att man borde fått en bättre chans, kanske hoppa in tidigare i matchen eller 

rentav spela från start.” 

Han tog inte det alls personligt och trots att det hänt honom flera gånger om, på olika nivåer, 

så ser han inte det som konsekvens av sitt ledarskap; 

”(…) jag ser det inte som brist på respekt gentemot mig som ledare utan att det handlar 

mer om att alla vill spela och att de blir missnöjda när de inte får speltid. Även om det hänt 

mig flera gånger så ser jag det inte som en konsekvens av mitt ledarskap.” 

 

3.4.3 Scenario 3 

I halvtid så vägrar en av dina främsta spelare att spela något mer i matchen på grund av 

missnöje gentemot dig. Vad gör du? 

 

Tränare 2, som inte varit med i tidigare scenarion, samma tränare som inte slänger ut 

spelare från truppen mitt under en säsong men som inte är ovan med att skicka hem spelare 

från träningar och som är allmänt känd för sin tuffhet hade ett väldigt intressant 

tillvägagångssätt i denna, för honom, välkända situation;  

”Det har hänt, flera gånger dessutom. Jag trycker ner den spelaren direkt så att inte han 

eller någon annan tror att det är ett ok beteende. Jag kan hålla med om hans missnöje men 

inte med hans sätt att framföra det missnöjet på. Så jag trycker ner honom och markerar att 

det är fel genom att skälla ut honom framför hela gruppen.” 

Huruvida hans skulle gå med på spelarens vägran att inte spela något mer i matchen eller 

inte berodde på spelarens insats i första halvlek och i hans fotbollsmässiga kvalitéer i övrigt; 

”Sen så är det inte säkert att jag byter ut honom eller inte. Det beror på om han har 

presterat dåligt under matchen eller inte. Har han presterat dåligt så inga problem då 

plockar jag utan honom på direkten men om han presterat bra under den första halvleken 

så avvaktar och bara skäller ut honom för att sedan be min assisterande tränare att värma 

upp en annan spelare som ska hoppa in istället.” 
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Han hade ett välutarbetat hanteringssätt i situation som dessutom ofta resulterade i att 

spelaren ifråga gick ut och spelade andra halvlek; 

”Sedan pratar jag vidare med laget medan den missnöjda spelaren sitter kvar, och i det 

läget så har de alltid lugnat ner sig. Sen så ber jag laget att gå ut och spela. När alla har 

gått ut så stannar jag kvar för att prata med spelaren och eftersom han är lugn så kanske 

han ändrar sig och vill spela igen. Oftast har han velat spela igen och det har löst sig…” 

Han såg inte heller detta beteende som hänt honom flera gånger och att han uppmuntrar 

impulsiva handlingar från spelarna som en konsekvens av hans ledarskap…  

”Även om det hänt mig flera gånger så ser jag det inte som en konsekvens av mitt ledarskap 

utan mer som en konsekvens av att fotbollsspelare är impulsiva. Dessutom så uppmuntrar 

jag dem till att vara impulsiva, agera som fighters och ha hög adrenalin och då kan jag inte 

be dem vara lugna skolflickor i ett annat läge precis i anslutning till träningen eller 

matchen.” 

 

Tränare 3, som inte heller har varit med i tidigare scenarion, blev smått chockad över ett 

sådant beteende och tänkte inte ge sig så enkelt genom att acceptera spelarens vägran. Han var 

beredd på att lämna över haltidssnacket till sin tränarkollega – om spelaren ifråga hade 

fotbollsmässiga kvalitéer av betydelse… 

”Om det är en spelare som jag verkligen inte vill byta ut av fotbollsmässiga skäl så skulle 

jag be min assisterande tränare att ta hand om taktikgenomgången medan jag går ut ur 

rummet med spelaren ifråga för att diskutera och ta reda på varför han känner som han 

gör. Eftersom jag är genuint intresserad av varför han gör som han gör!” 

Han sätt att gå tillväga skulle alltså vara att diskutera med spelaren och om spelaren inte 

skulle ha legitima skäl till att inte fortsätta spela så skulle tränare 3 att ställa ett ultimatum; 

”Om han i det läget inte håller med ja då finns det två val för honom och då det säger jag till 

honom ”antingen så gör du som jag säger och går ut och spelar eller så gör du inte det och kan 

räkna med konsekvenser”. 

Han valde ännu en gång att betona hur mycket han värdesätter disciplin; 
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”I slutändan så förlorar jag hellre med mina disciplinära krav än att jag vinner någon 

enstaka match där spelare får göra som dem vill. För i längden, under en säsong, så blir 

det aldrig bra.” 

 

Tränare 6, som värdesätter disciplinen skyhögt och som definitivt inte ser mellan fingrarna, 

har fram till nu inte yttrat sig något om ”casen” ovan. I detta scenario så visste han definitivt 

hur han skulle gå tillväga…  

”Jag byter ut honom direkt på stående fot och det kommer i efterhand att finnas STORA 

konsekvenser för honom.” 

Han var tydlig med att säga att inga konsekvenser skulle finnas på plats för spelaren; 

”(…) det är först dagen efter som jag tar tag i det, aldrig på plats eftersom det är för heta 

känslor och som gör det omöjligt för något konstruktivt. Det skulle inte vara främmande för 

mig att sitta med hans kontrakt på mitt kontor dagen efter där jag är redo att riva upp det 

med honom stående framför mig. Sen kanske han är djup ångerfull och jag väljer att inte 

riva av hans kontrakt men konsekvenser kommer att finnas.” 

Hans tydlighet i hur han skulle gå tillväga inte kanske är så konstig med tanke på att han har 

varit med om identiska situationer som denna… 

”Det har hänt mig vid tre tillfällen som huvudtränare och vid alla tre tillfällen så har jag 

tillsammans med klubben valt att avbryta samarbetet med spelaren ifråga.” 

Att det hänt honom vid tre olika tillfällen, med tre olika spelare ser han dock som en 

konsekvens av dessa spelares speciella personligheter och inte som en konsekvens av sitt 

ledarskap; 

 ”Och även om det hänt mig vid tre olika tillfällen med tre olika spelare så ser jag det 

absolut inte som en konsekvens av mitt ledarskap. Det är väldigt speciella karaktärer vi 

pratar om och att samarbetet avslutas är förmodligen det bästa för annars blir det oftast ett 

förlängt lidande på grund av dessa personers speciella karaktär.” 
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4. Eftertankar   

Att disciplin är en viktig ingrediens i ett lagbygge är det inget tvivel om. Tränare ser på 

disciplin som fundamental för den kollektiva samt den individuella utvecklingen både på och 

utanför plan. Detta är troligtvis ingen åsikt som endast studiens deltagare står för då 

författaren, tack vare dennes insikt i Stockholmsfotbollen som tidigare ungdomstränare på 

samtliga nivåer samt som seniortränare i dagsläget, också kan intyga om. Disciplin har varit 

och kommer att vara ett viktigt område för fotbollstränare och att därför kunna ge sin 

definition av begreppet disciplin och dess betydelse samt hur man i praktiken förhåller sig till 

disciplin och disciplinära överträdelser bland spelare blir avgörande för varje tränare i deras 

dagliga arbete med laget och spelarna. 

Vad som sen avgör vilken ansträngning varje tränare gör för att skapa en viss disciplin och 

sedan upprätthålla disciplinen är nog helt upp till vilka mål, kollektivt samt individuellt, som 

uttalats inför säsongen. Tillvägagångssätten i hanteringen av disciplinära överträdelser bland 

spelare bör därför, för utvecklingens skull, alltid kunna koppas till lagets syfte och 

prioriteringar för den aktuella perioden. 

Som tidigare nämnt så hade man i en svensk studie från 2011 (Johansson & Sonesson 2011) 

upptäckt att tränare som använde sig utav ett auktoritärt ledarskap använde den 

ledarskapsstilen bland annat som en metod för att skydda sig mot dem alltför höga 

stressnivåerna. Stressnivåerna kunde upplevas i samband med svåra beslut som man ofta 

ställs inför som tränare på elitnivå. Vad författarna också upptäckte i den studien var att 

distansen som skapades mellan tränarna och spelarna på grund av det auktoritära ledarskapet 

även fanns kvar under träningspassen vilket påverkade lärandet negativt och därmed bidrog 

till en mindre grad av utveckling för laget rent sportsligt. Denna slutsats får en att tänka 

tillbaka på det som vissa deltagare i denna studie sagt. Tränare 6 exempelvis var oerhört 

noggrann på att skilja på det sakliga och personliga och accepterade inga ursäkter vid 

disciplinära överträdelser. Han hade också distans till spelare och upplevde bland annat 

Skandinaviska spelare som jobbiga för deras ”ständiga tjat” på feedback. Kan det vara så att 

han ogillade att samtala med spelare eftersom han upplevde att samtal skapade djupare 

kontakt och känslor som därmed försvårade beslutsprocessen vid disciplinära överträdelser? 

Väljer han då samtidigt bort den sportsliga utvecklingen för att upprätthållandet av 

disciplinen? Är det så att laget och spelaren gynnas mer av disciplinen eller feedbacken? 

Författaren vill vara tydlig med att poängtera att disciplin och sportslig utveckling inte 

nödvändigtvis behöver gå emot varandra, tvärtom så kan de båda tillsammans utgöra en stark 
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kombination. Om vi dock säger att i en viss situation så går dessa faktorer emot varandra så 

kanske det blir så att ett tydligt, väldefinierat mål vägleder tränare till rätt val i att välja 

lämplig grad av disciplin.  

 

De svårigheter som författaren på förhand förväntade sig var hur han skulle få 

intervjupersonerna att beskriva hur de skulle agera utifrån dem fiktiva, smala frågorna 

(casen). De konstlade situationer var skapade utifrån författarens erfarenhet och kunskap 

kring vilka situationer som rimligtvis kan upplevas som problematiska mellan tränare och 

spelare och han hoppades på intervjudeltagarna hade varit med om liknande situationer och 

därför kunde relatera till händelserna. Det fanns dock en misstanke i att trots att casen var 

realistiska så skulle det kunna bli svårt för intervjudeltagarna att veta hur de skulle reagera på 

saker utan att känna till hela bakgrunden. Det är helt enkelt inte alltid ”svart eller vitt” och att 

leda ett fotbollslag är en oerhört komplex social process och varje beslut som tas, oavsett om 

det är ett litet eller stort beslut, föregås av flera olika faktorer. Alla involverade individers 

personlighet påverkar - på samma sätt som tidigare händelser påverkar alla framtida beslut. 

Det fanns därför en risk med att studien skulle bli för ”mekanisk” och ”fyrkantig”. Denna 

teoretiska tänkbara fallgrop blev aldrig till någon verklighet dock. De smala, beskrivande 

frågorna var lättförståeliga och en stor majoritet av ”casen” hade upplevts av i princip 

samtliga tränare. Detta stärkte studiens validitet då tränarna förstod exakt vad som beskrevs 

och i detalj kunde återberätta vad de har gjort eller skulle ha gjort i den specifika situationen. 

En annan faktor som ökade studiens validitet är det faktum att denna studie föregicks av tre 

pilotstudier där tre tränare från tre olika nivåer intervjuades i syfte att förbättra de ”riktiga” 

intervjutillfällena rent tekniskt, i form av utrustning, val av rum, stol etc. samt själva 

intervjuguiden där frågor kunde utvecklas till att bli mer beskrivande och tydliga eller rentav 

ändras helt för att bli enklare att förstå. 

Studiens reliabilitet kan däremot ifrågasättas men inte på grund av tränarnas förståelse och 

insikt till frågorna eller författarens noggrannhet och kunskap i genomförandet av intervjuerna 

utan mer på grund av det faktum att tränaryrket, som de flesta yrken, är ett arbete som ger 

möjlighet till ständig reflektion och utveckling vilket kan leda till att man, i detta fall 

intervjudeltagarna, efter en viss period ändrar sina åsikter inom vissa områden.  

Att samtliga tränare vid tidpunkten som studien utfördes ansåg att disciplin vara något 

viktigt är i sig kanske inte något revolutionerande. Att fem av sex tränare ansåg att disciplinen 

är fundamental är en tydligare och starkare åsikt dock så leder det författaren till förundran 

över den tränare som inte ansåg disciplinen som fundamental. Att han dessutom beskrev 
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fotbollsspelare, och människor i allmänhet, som lata och personer som alltid söker en 

möjlighet att göra så lite som möjligt gör det hela ännu mer intressant. I författarens värld så 

verkar detta både som logiskt och motsägelsefullt. Logiskt i den meningen att den tränaren 

kanske väljer att inte göra ”en stor grej” utav disciplinära överträdelser eftersom det i 

slutändan ändå är ett, oundvikligt, återkommande problem. Varför det samtidigt kan upplevas 

som motsägelsefullt är eftersom riktlinjer och regler skulle passa utmärkt för spelare med den 

personlighetsprofilen. Det kanske skulle skapa tydlighet och ansvar vilket minimerar och 

försvarar möjligheten till att ”smita undan” eller att ”åka snålskjuts”.  

I denna studie så fanns det inte någon av dem intervjuade som skyllde snedsteg vid 

disciplinära situationer med spelare på brister i det egna ledarskapet. Detta får en att fråga sig 

om det är en, i så fall ny, metod för att klara av det hårda och tuffa arbete som man ställs inför 

som tränare. Författaren nämnde tidigare studien ”Ledarskap och Utbrändhet bland svenska 

elitfotbollstränare” (Johansson & Sonesson 2011) där man beskrev olika metoder som tränare 

använder för att undvika att hamna i destruktiva tankar och riskera att bli utbränd. Skulle det 

därför kunna vara så att vi genom denna studie har identifierat en ny metod som skulle kunna 

vara att man som tränare inte lägger skulden på sig själv vid mindre lyckade situationer 

medan man vid mer lyckade hyllar sig själv? Detta skulle möjligtvis skapa ett större 

självförtroende där utmaningen också onekligen skulle vara i att inte utveckla detta 

självförtroende till ett stort, upphöjt ego där andras insatser vid framgång underskattas. 

Eftersom samtliga tränare uppskattade ledarkollegornas arbete så skulle ett sådant beteende 

kunna infektera relationen mellan huvudtränaren och ledarkollegorna vilket i sin tur skulle 

kunna leda till ett negativt motivationsklimat där prestationsmöjligheterna försämras. 

Troligtvis inte en relation som någon huvudtränare önskar… 

I början av denna studie presenterades en engelsk studie där man hade intervjuat managers 

och spelare från Storbritannien. För dessa managers var det väldigt vanligt att använda sig 

utav ekonomisk bötfällning vid disciplinära överträdelser. Endast en tränare i denna studie 

(tränare 6 som varit verksam på högsta internationella nivå) har uttalat ekonomisk 

bestraffning som en metod att använda vid disciplinära överträdelser vilket får en att undra 

om resterande fem tränare i denna studie undviker att använda ekonomisk bötfällning som en 

konsekvens för att de inte tror på det eller för att de inte har den möjligheten? Eftersom ingen 

av tränarna var verksamma i Allsvenskan eller Superettan så har de väldigt få (oftast inga 

spelare) kontrakterade med en ekonomisk ersättning som gör att dem kan försörja sig endast 

på fotbollen och ha råd med att bli av med en del av lönen på grund utav disciplinära 

överträdelser. 
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Sammanfattningsvis är författaren väldigt nöjd med dem resultat som erhållits, upplevelsen 

är att syftet har uppnåtts och att frågeställningarna besvarats. En utveckling av studien skulle 

vara fortsatt forskning inom området genom att besöka och studera tränare i praktiken under 

träningspass, matcher samt under andra gemensamma aktiviteter som ett fotbollslag har. 

Genom att filma, likt en dokumentär, inifrån i ett fotbollslag för att se hur tränare och spelare 

integrerar med varandra med disciplinen som utgångspunkt hade varit att ta denna studie till 

nästa nivå. 

 

 

 

5. Slutsats 

Fem av dem sex tränarna ansåg att disciplinen var fundamental för framgång och som ett 

verktyg att använda för att forma laget sportsligt och moraliskt med betoning på hur man 

betedde sig gentemot varandra och hur man förhöll sig till tider och andra regler som inte var 

direkt kopplade till spelet.  

En av dem sex tränarna ansåg disciplinen som viktig men definitivt inte som fundamental. 

Enligt denne tränare räckte sunt förnuft för att förstå vad som behövde göras.  

Fem av dem sex tränarna ansåg att styrelsens betydelse är störst i en fotbollsklubb. 

Tränarna skiljde sig en hel del åt i hur dem skulle ha agerat i vissa givna situationer vad som 

dock var gemensamt för samtliga var att dem alla ansåg vid framgångsrika situationer att det 

berodde på deras ledarskap samtidigt som de vid mindre lyckade situationer ansåg att det 

berodde mer på yttre omständigheter än på dem själva. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

 

Syftet med arbetet är att se hur olika fotbollstränare hanterar fotbollsspelare som begår 

disciplinära fel.   

 

Frågeställningarna är; 

 Hur ser fotbollstränare på spelare ur ett disciplinärt perspektiv? 

 Hur hanterar fotbollstränare spelare som gjort sig skyldiga till disciplinära fel? 

 

 

Vilka sökord har du använt? 
Soccer players discipline coaches School leadership disobedience teacher classroom 

Sport Athlete sportpersonship sportsmanship obedience punishment 

 

Var har du sökt? 
SportDiscus, Google Scholar & PubMed 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
 

SportDiscus: Soccer players discipline coaches School leadership  

 

Google Scholar: Soccer players discipline leadership  

 

PubMed: disobedience classroom 
 

 

Kommentarer 
Jag lyckades hitta flera artiklar med direkt- och indirekt koppling till mitt område genom 

dem sökningsord som jag använde och som finns i denna bilaga. 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Informationsbrevet 

 

Informationsbrev för intervjupersoner för studien –  

”Fotbollstränares hantering av disciplinära problem bland senior 

fotbollsspelare” 

Bäste fotbollstränare, 

Du har blivit tillfrågad att delta i en intervju som kommer att vara en del av en studie vid 

Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och som är en del av studenten Dániel 

James Romanos (DJR) examination för Tränarprogrammet. 

Studien kommer att handla om hur fotbollstränare hanterar seniorspelare utifrån ett 

disciplinärt perspektiv.  

Innan du bestämmer om du vill delta i studien eller inte så har du möjlighet att läsa detta 

informationsbrev som är tänkt att fungera som ett informationsblad för eventuella frågor som 

du kan tänkas ha.  

 

Vad är syftet med denna studie? 

Syftet är att ta reda på hur olika fotbollstränare ser på disciplin och hur de väljer att hantera 

spelare som, medvetet och omedvetet, begått disciplinära misstag. 

 

Måste jag delta om jag blivit tillfrågad?  

Beslutet att delta som intervjuperson är ditt och helt frivilligt. 

 

Vad innebär det för mig att delta? 

Om du väljer att delta så kommer du att bli uppbokad för en intervju som kommer att pågå i 

ca 60 minuter.  Ingen ekonomisk ersättning kommer att utgå.  

 

Hur kommer intervjuerna att gå till och hanteras? 

Intervjun kommer att spelas in så att den senare kan analyseras.  

Intervjun kommer att ledas av studiens ansvarige, DJR, som kommer att ställa frågor som du 

får möjlighet att svara på. Du har alltid möjlighet att inte svara på någon fråga och du kan när 



 

som helst under intervjun avbryta ditt deltagande utan att behöva förklara dig och utan att 

förvänta dig några negativa konsekvenser. Det som sagts under intervjun kommer att i 

efterhand transkriberas och analyseras för att vara en del av studiens resultat. 

 

Kommer det att framgå att jag har blivit intervjuad? 

Nej, ditt namn kommer inte att framgå på något sätt i studien och det kommer inte att ges 

någon annan information som kan kopplas till dig personligen. Du kan komma att exempelvis 

benämnas som tränare 1 eller tränare 2 osv.  

 

Vilken organisation står bakom studien?  

Intervjun är en del av ett arbete som ingår i ett Tränarprogram som bedrivs vid Gymnastik- 

och Idrottshögskolan i Stockholm. 

 

 

 

 

Fler frågor? Tveka inte att höra av dig! 

 

Vi hoppas att du väljer att delta i denna studie! 

 

 

 

Dániel James Romanos     Sanna Nordin-Bates 

Studerande vid GIH    Handledare för Uppsatsen 

d.romanos@hotmail.com    Sanna.Nordin-Bates@gih.se 

 

 

 

Detta informationsbrev är ditt att behålla. 

 

 

 

 

 

mailto:d.romanos@hotmail.com
mailto:Sanna.Nordin-Bates@gih.se


 

Bilaga 3 

Samtyckesformuläret 

 

Samtyckesformulär för intervjupersonen i studien; 

 

”Fotbollstränare hantering av disciplinära problem bland senior fotbollsspelare” 

 

En kvalitativ undersökning bland fotbollstränare 

      

 Kryssa i rutan 

1, Jag har läst informationsbrevet, förstår och samtycker till dess innehåll.  

2, Jag är myndig och bestämmer själv om jag vill delta i studien eller inte.  

3, Jag förstår att det är frivilligt att delta i studien och jag som intervjuperson kan 

avbryta mitt deltagande när som helst utan att behöva säga varför. 
 

4, Jag förstår att mitt deltagande i studien och alla de svar jag ger är anonyma.  

5, Jag samtycker att en intervju sker och spelas in med Dániel James Romanos.   

6. Jag förstår att jag kan begära närvaro av en opartisk observatör under 

intervjun. 

 

 

 

Intervjupersonens         Datum  Intervjupersonens  

Namnförtydligande    Signatur 

  

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4 

Intervjuguiden 

Intervjuguide –  

”Fotbollstränares hantering av disciplinära problem bland senior 

fotbollsspelare” 

Syftet med studien är att se hur olika fotbollstränare hanterar senior fotbollsspelare som begår 

disciplinära fel.  

 

Intro: 

”Välkommen, kul att du kunde ställa upp och dela med dig av dina erfarenheter och åsikter! 

Dina åsikter kommer att vara viktiga för genomförandet av denna studie och det finns inga 

rätt eller fel då det är dina egna personliga åsikter! 

Allt som sägs kommer att spelas in genom min mobil eftersom jag inte hinner skriva ner allt 

som sägs under intervjun.  

Allt som sägs och spelas in kommer, som tidigare nämnt, att hållas anonymt.  

Din mobil får dock gärna vara avstängd under intervjuns gång!   

Har du några frågor innan vi sätter igång? 

Ok, då sätter vi igång!” 

 

Studiens primära frågeställningar: 

 

Hur ser fotbollstränare på spelare ur ett disciplinärt perspektiv? 

Hur hanterar fotbollstränare spelare som gjort sig skyldiga till disciplinära fel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Öppna & Breda frågor: 

 Frågorna i kursiv still är så kallade ”huvudfrågor” och är tänkta att leda till en öppen 

diskussion inom ämnet.  

 Frågor som inte är i kursiv still är följdfrågor kopplade till huvudfrågan. 

 

1. Vad betyder disciplin för dig (som tränare och ledare)? 

 

 Kan du ge ett exempel på ”bra disciplin”? 

 Kan du ge ett exempel på ”mindre bra disciplin”? 

 Vad kännetecknar, enligt dig, ett lag med bra disciplin? 

 Så det märks utifrån (kännetecken” att ett lag har en bra disciplin på 

samma sätt som ett lag utan ”kännetecken”) är ett lag som har dålig 

disciplin? 

 

 

2. Hur skulle du beskriva hierarkin för ditt lag utifrån dessa faktorer (spelaren, spelarna, 

laget, ledarstaben, styrelsen, supportrarna/fansen och dig själv som huvudtränare)? 

 

 Varför anser du att det ska vara så? 

 Är alla spelare lika viktiga för dig  

 Har alla spelare lika stora skyldigheter och lika stort ansvar? 

 Lagkaptenen? Vice kaptener? 

 Vart finns dem – i ledarstaben eller bland spelarna? 

 Är huvudtränare viktigare än övriga ledare?  

 

3. Vad är viktigast enligt dig för att en grupp olika individer ska kunna följa regler och 

riktlinjer som gäller för alla? 

 

 Kan du ge ett lyckat exempel på när det fungerat tack vare det? 

 Intressant, kan du berätta mer om detta? 

 

4. Hur nära kan en tränare vara sina spelare utan att det påverkar lagets disciplin 

negativt? På så vis att det blir känslomässigt svårare att sätta konsekvenser för 

felaktigt beteende. 

 

 Har du upplevt att det hänt dig? 

 Hur gjorde du i det läget och vad hände därefter? 

 

5. Vilka egenskaper skulle du använda för att beskriva den generella fotbollsspelaren?  

 

 Utifrån din beskrivning har du detta i åtanke när du upprätthåller disciplinen 

för laget? 

 

 

 

 



 

Beskrivande (smala) frågor utifrån givna scenarion: 

”Som huvudtränare för ett lag - Vad skulle du göra i följande scenario?”; 

 Lagets målfarligaste spelare tappar humöret under en match där ni ligger under och 

spelar dåligt. Han börjar skälla på lagkamrater och reagerar ilsket på dombeslut. 

 

 I halvtid så vägrar en av dina främsta spelare att spela något mer i matchen på grund 

av missnöje gentemot dig. 

 

 Du ber en av dina spelare att värma upp för att hoppa in i matchen, som ni för övrigt 

håller på att vinna. Han vägrar som en protest för att du inte har spelat honom från 

start.  

 

 En av dina spelare, som dessutom är ny i laget, fortsätter att sparka bollar mot ett mål 

trots att alla andra har samlats runt omkring efter att du har signalerat för kollektiv 

samling. Hur väljer du att hantera situationen?  

 

 En ny spelare i laget ska idag göra sin debut. Under matchen så får han en varning, 

rätt så hårt dömt kan tyckas, och han reagerar väldigt starkt och kallar domaren för 

bögjävel. Utspelet är precis framför bänken. Vad gör du? 

 

 Mitt under en match skriker du ut instruktioner till en av dina spelare och denne väljer 

att bemöta dessa med avvisande handgest utan att titta på dig. Hur ser du på det? 

 

 Du har gått ut med att det är klubbens overall som spelarna ska komma med till 

matchsamlingen. Trots det så ankommer det alltid någon spelare, sällan samma 

spelare, utan den angivna klädkoden till lagets samling. Hur gör du? 

 

 Två av dina bästa spelare börjar tjafsa på träningen och det leder till slagsmål. Vad gör 

du? 

 

 Du är på ett träningsläger och flera av dina spelare börjar vissa tendenser till att göra 

motstånd mot de regler som uttalats. Bland annat så kommer flera spelare försent till 

lagets samlingar, oavsett tid på dygnet. Hur gör du? 

 

 På samma träningsläger ger du spelarna en ledig kväll till att gå ut och fira en av 

spelarna i laget. I samband med denna lediga kväll så går du med ett tydligt uttalande 

om det är total alkoholförbud bland spelarna vilket är en policy från klubben.  

Ingen alkohol för någon oavsett omständigheterna.  

Sent på kvällen, när spelarna är tillbaka på till hotellet så väntar du på dem i hotell 

lobbyn och märker direkt att flera är påtagligt onyktra. Bland dessa finner du lagets 

kapten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vid behov kommer jag att använda mig utav följdfrågor till scenariofrågorna, vilka är; 

 

 Har du upplevt en liknande situation som denna? 

Om ja: 

o Hur ofta har du varit om liknande situationer som denna? 

o Varför tror du att detta är ett förekommande problem bland spelare?  

o Tror du att det har något med dig som tränare och ditt ledarskap att göra? 

 

 Är detta något helt främmande för dig? 

Om ja: 

o Tror du att det är ett resultat av dig som tränare och ditt ledarskap framförallt som gör 

att detta inte hänt tidigare? 

o Intressant, kan du berätta mer om detta? 

o Är det ett medvetet val från din sida och isåfall varför? 

 

  

Direkta, personliga, frågor: 

 Berätta gärna om en situation där du som tränare kände dig tvungen att göra något 

som du kanske inte ville göra fullt ut men som du ändå gjorde eftersom en spelare bröt 

mot den disciplinära koden! 

 

 Utifrån olydnad, regler och riktlinjer, vilket beslut har varit det jobbigaste att ta för dig 

som tränare? 

 

 

 Har det hänt dig att du som tränare har ställts inför val som du helst velat undvika eller 

slippa om det kunnat? 

 

 Finns det någon problematisk situation med en eller flera spelare som du nu i efterhand 

är väldigt nöjd med utifrån hanteringen och utfallet av situationen? 

 

 Finns det någon problematisk situation med en eller flera spelare som du nu i efterhand 

är missnöjd med utifrån hanteringen och utfallet av situationen? 

 

 Hur mycket av SvFF utbildning kring ledarskap och kommunikation utgår du ifrån i ditt 

dagliga arbete som tränare?  

 

 

Avslutning: 

”Ok, nu har vi kommit till slutet av de frågor jag ville ställa dig.  

Finns det något du skulle vilja tillägga?  

Känner du att du fått komma till tals om ämnet  

OK – jag är nöjd och uppskattar än en gång att du ställt upp och delat med dig av dina 

erfarenheter och åsikter! 

Tack!” 

 


