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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna uppsats var att jämföra det svenska och norska ledarskapet inom 

elitfotbollen. Frågeställningarna var: Hur upplever de spelare som är verksamma i Sverige 

respektive Norge beslutsfattandet? Hur upplever de spelare som är verksamma i Sverige 

respektive Norge avståndet mellan spelare och tränare? Vilken typ av ledarstil upplever de 

spelare som är verksamma i Sverige respektive Norge att tränaren har? Skiljer sig spelarnas 

upplevelse av ledarskapet mellan länderna?  

 

Metod 

Författarna har valt att göra en kvalitativ intervjustudie av spelarnas upplevda ledarskap. 

Två av dessa spelare är verksamma i Sverige, två spelare är verksamma i Norge samt två 

spelare som har erfarenhet från både svensk och norsk elitfotboll. Utöver dessa intervjuer 

har relevant litteratur, både svensk och norsk, använts.   

 

Resultat och slutsats 

Resultatet visar att det inom elitfotboll, till stor del, bedrivs auktoritärt ledarskap. Inga 

tydliga skillnader finns dock mellan Sverige och Norge vad gäller ledarstilar, dock tenderar 

det svenska ledarskapet att upplevas mer auktoritärt. Anledningen till detta förklaras, enligt 

framförallt norska spelare, med att svenska spelare i regel är mer passiva i 

kommunikationen och initiativtaganden. Vidare framkom det att många spelare trivs med 

att tränaren är den som bestämmer och har förståelse och respekt för hans auktoritet. 

Majoriteten av spelarna önskar dock att de emellanåt involverades lite mer. Det visar sig att 

de spelare som har hög status i laget oftast har en bättre relation till tränaren än andra 

spelare i laget. Detta tolkar författarna som att tränaren har större tillit till kompetenta och 

erfarna spelare. 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Elittränarrollen har under de senaste trettio åren utvecklats från en folkrörelseinriktad 

fritidssysselsättning till en professionell yrkesroll. Elitidrott på toppnivå har blivit en del av 

underhållningsbranschen och intresset för att satsa pengar i denna bransch har ökat enormt, 

mycket tack vare de internationella TV-bolagens stora satsningar. Detta har medfört att de 

ekonomiska ersättningarna till de aktiva och ledarna har ökat markant, vilket resulterat i att 

kraven på dessa också ökar. I denna utveckling har elittränaren fått en alltmer central roll 

framförallt inom bollsporter som fotboll och ishockey. Idag är tränarna inom dessa sporter 

professionella yrkesmän i både sportsliga och ekonomiska avseenden.  

 

Efter ett flertal diskussioner med föreläsare kring fördelar och nackdelar med olika 

ledarskapsstilar anser författarna det vara intressant att undersöka skilda ledarskapsfrågor. 

Med en av författarna numera fotbollsspelande i Norge föll det naturligt att studera svenskt 

kontra norskt ledarskap utifrån exemplet fotboll.  

 

1.2 Historia och bakgrund 

Sedan i början av 1990-talet har förutsättningarna för att bedriva fotbollsverksamhet 

förändrats. Fotbollen har blivit business. Nya lagar har inneburit att fri konkurrens råder i 

fotbollsvärlden. Små fotbollsländer som Sverige och Norge har fått anpassa sig till de nya 

ramarna. Hallgeir Gammelsäter, doktor i administration och organisationsvetenskap, och 

Frode Ohr, forskare och administrativ direktör i Molde Fotball AS år 2002, kritiserar teorin 

kring ”frikonkurrensemodellen”. Denna modell syftar till att visa att alla klubbar, oavsett 

land, uppför sig och agerar som alla andra klubbar i världen och att geografiska, kulturella 

och institutionella förhållandena blir nedvärderade i sammanhanget. Dessa två menar 

istället att det i varje land utvecklas traditioner, kulturer och institutioner, som även om de 

är informella, har en betydande påverkan på hur man verkar på och utanför plan. Ett 

exempel på detta är inflytandet som Egil “Drillo” Olsen fick på norsk fotboll efter sina 

framgångar som norsk förbundskapten under 90-talet. Hans starka övertygelse om hur 

fotboll skulle spelas och hur lag skulle organiseras påverkade inte bara hur norska lag 

spelade men även hur unga talanger tränades under ett decennium. Med detta exempel vill 
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man säga att det visst finns nationella fotbollskulturer, trots att gränserna har blivit mer 

flytande och att den fria konkurrensen har tagit ett grepp kring fotbollen.1

 

Under senare delen av 1800-talet var utländska influenser viktiga för den moderna 

tävlingsidrottens framväxt i Sverige, inte minst inom fotbollen. I samband med 

uppvisningsmatcher fick svenska ungdomar lära sig grunderna av utländska ”instruktörer”. 

I övrigt skedde kunskapsöverföringen till stor del genom att äldre och mer erfarna spelare 

instruerade yngre nybörjare. Det fanns inga tränare i modern mening, dock verkade 

utländska instruktörer i svenska föreningar med syfte att höja kunskaps- och 

prestationsnivån i spelet redan på tidigt 1900-tal. Efter hand tog dock tränare över ansvaret 

av den fysiska träningen samt kunskapsöverföringen. Dessa instruktörer var ofta tidigare 

aktiva spelare med begränsat inflytande vad gällde laguttagning, planering m.m. Frågor av 

detta slag sköttes oftast av ledare i klubbar och förbund som hade makten och kontrollen 

över verksamheten.2  

 

Under 1970-talet blev heltidsanställda tränare allt vanligare. Utländska influenser som 

engelsmännen Roy Hodgson och Bob Houghton nådde stora framgångar på klubbnivå i 

Sverige. Ett krav som ställdes av dessa tränare var att de ville ha total kontroll över allt som 

berörde fotbollsfrågor i föreningen, något som successivt accepterades. I efterhand kan man 

konstatera att dessa två tränare gjorde ett starkt intryck på sina svenska efterföljare. I en 

intervjustudie med 19 svenska elittränare nämndes Hodgson och Houghton nio gånger som 

förebilder eller inspirationsfigurer. Sven-Göran Eriksson, som själv tog starkt intryck av 

dessa, nämndes sex gånger.3  

 

Det finns även en norsk fotbollstradition och likaså en specifik tränartradition. I Norge 

menar man att fotbollsframgångarna under 1990-talet (norska landslaget och Rosenborg) 

har sin grund i akademiseringen av den norska fotbollen som skedde under tidigt 1970-tal. 

En inte tidigare sedd satsning på fotboll skedde i Norge under denna period. Målet var att 

man skulle närma sig internationell toppnivå. Under denna tid var det ännu inte accepterat 

                                                           
1 Gammelsæter, Hallgeir, Ohr, Frode, Kampen uten ball, (Abstrakt Forlag AS, 2002), pp. 88-89 
2 Pihl Lars, Tränarrollen i svensk elitfotboll – från ideell ledare till professionell yrkesman (Svensk 
Idrottsforskning nr 3, 1997)  
3 Menfors, Magnus, Pedersen, Lars Erik, FOTBOLLENS LEDARSKAP, (Göteborgs Universitet Psykologiska 
Institutionen, 1999), s. 28 
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att kommersialisera fotbollen. Inspirationskällan till satsningen var utländska 

fotbollsteoretiker, beteendevetare och framstående tränare, bl. a. landslagstränaren George 

Curtis. Med hjälp av dessa tränare utvecklades en norsk tränings- och utbildningsmodell. 

Ur detta initiativ fick man fram stora tränare som just Egil “Drillo” Olsen och Nils-Arne 

Eggen, mångårig tränare i Rosenborg. På grundval av detta inrättades en ny 

tränarutbildning som består än idag. Ett annat resultat av projektet blev att ett nytt system 

och en ny mentalitet förkovrades i den norska nationella fotbollen. Öppenhet och delandet 

av kunskap blev nyckelbegrepp som ledde till att all ny kunskap kunde flyta fritt mellan 

personer och klubbar.4  

 

Författarna Matti Goksöyr och Finn Olstad menar att man kan se fotbollens utveckling som 

en parallell till nationens utveckling till en välfärdsstat. I början av 1990-talet investerades 

det enorma pengar i affärsverksamhet och då även i fotbollen i Norge. Fotbollen blev ett 

extremt exempel där de gamla idealen utraderades till förmån för näringslivets logik. 

Nyckelorden blev ”individualisering” och ”frihet”.5

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att jämföra det svenska och norska ledarskapet inom elitfotbollen. 

 

Frågeställningarna är följande: 

- Hur upplever de spelare som är verksamma i Sverige respektive Norge 

beslutsfattandet? 

- Hur upplever de spelare som är verksamma i Sverige respektive Norge 

avståndet mellan spelare och tränare? 

- Vilken typ av ledarstil upplever de spelare som är verksamma i Sverige 

respektive Norge att tränaren har? 

- Skiljer sig spelarnas upplevelse av ledarskapet mellan länderna?  

 

1.4 Avgränsning 

Studien görs på aktiva herrelitfotbollsspelare. Med elitfotboll avses i denna studie 

                                                           
4 Hallgeir Gammelsæter/Frode Ohr, 2002, s. 90  
5 Goksöyr Matti, Olstad Finn, FOTBALL! – Norges fotballforbund 100 år,  (Eurolitho, Italia, 2002), s. 361 
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Allsvenskan, Tippeligan, division 1 och division 2. Som tidigare nämnts har ett medvetet 

val gjorts att exkludera elittränares syn från studien eftersom syftet är att undersöka 

spelarnas upplevelser av tränarnas ledarskap. 

 

2. Metod 

2.1 Val av ansats och metod 

Denna studie har inspirerats av ett fenomenologiskt synsätt, då fokus ligger på att beskriva 

hur spelare upplever det ledarskap de verkat under. Enkelt uttryckt är för individen den 

upplevda världen den verkliga. Fenomenologin är en metodologisk ansats med rötter i 

amerikansk samhällsvetenskap och innebär empiriska studier av människors upplevelser 

och föreställningar.6  

 

Då denna studie syftar till att studera fotbollstränares ledarskap kan det anses berättigat att 

intervjua tränare istället för spelare. En genomgång av liknande rapporter har visat att 

tränarnas uppfattningar om sitt eget ledarskap på många områden inte överensstämmer med 

det som spelarna upplever. Inte sällan är tränarna av tron att de exempelvis anammat en 

demokratisk ledarstil medan spelarna anser att de är tämligen auktoritära ledare. Flera 

undersökningar som har gjorts, av hur tränare uppfattar sig själva kontra hur tränaren 

uppfattas av spelarna, har visat att tränarna uppfattar sig själva mer demokratiska än vad 

spelarna gör. Knut Skjetne, huvudinstruktör på Krigsskolan i Norge samt författare till en 

avhandling kring elittränarrollen, refererar till forskning som påvisat att spelarnas 

uppfattningar stämmer bättre överens med det som objektivt kan uppfattas än tränarens 

uppfattning. Detta kan bero på att auktoritet ofta har en negativ klang, medan demokratiskt 

låter önskvärt och positivt.7  

 

Författarna har valt att använda sig av en kvalitativ ansats där huvuduppgiften är att tolka 

och förstå de resultat som framkommer. Man använder sig av mjukdata. Utifrån dessa data 

är syftet att gestalta hur svenskt respektive norskt ledarskap upplevs utifrån ett 

spelarperspektiv. En kvantitativ ansats var inget alternativ då denna handlar om att samla in 

                                                           
6 Wallén Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (Studentlitteratur: Lund, 2:a upplagan, 1996), s. 35 
7 Skjetne Knut,  Fotball Lederskap Coaching: en ledelseteoretisk analyse av topptrenerrollen, (Oslo 2005, 
Idrettshögskole), pp. 84-85 
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ett stort antal fakta, analysera dem och finna mönster som antas gälla generellt.8 Man vill 

kunna dra säkra slutsatser, vilket författarna inte har som syfte att göra i denna studie. Dock 

bör nämnas att det i slutsatserna kommer att diskuteras kring tendenser och mönster i 

spelarnas upplevelser för att ge en mer överskådlig bild.  

 

Som metod användes intervjuer, närmare bestämt ett mellanting av strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer med tyngdpunkt på det ostrukturerade. Anledningen till detta val 

var att de svar som framkom var nödvändiga att följas upp på ett individuellt sätt. 

Författarna delade upp intervjuerna i ämnesområden och hade klara frågor men ställde 

frågorna i den ordning som situationen erbjöd. Emellanåt anpassades frågorna. Samtliga av 

de intervjuade fick frågorna på förhand för att ha möjlighet att vara väl förberedda inför 

intervjun. Hälften av de intervjuade var norrmän varför vissa frågor anpassades till det 

norska språket. 

 

Urvalet av intervjuobjekt utgick från valet av metod för undersökningen. Av praktiska skäl 

valde författarna att begränsa sig till sex stycken intervjuobjekt; två spelare som endast har 

spelat i Sverige, två spelare som endast har spelat i Norge samt två spelare som har spelat i 

båda länderna. Eftersom undersökningen bygger på en fenomenologisk ansats ansåg 

författarna att det var av vikt för arbetet att intervjuobjekten var erfarna spelare med 

förmåga att formulera sina upplevelser Kravet på erfarenhet bottnar i tidigare erfarenheter 

av att unga oerfarna spelare har svårt att se kritiskt på det ledarskapet de agerar under. En 

av författarna känner fem av spelarna sedan tidigare. Den sjätte spelaren undersöktes via 

kontakter huruvida denne var lämplig för undersökningen eller inte. Då det visade sig att 

denne både var erfaren och duktig på att formulera sig kontaktades han varpå han direkt 

tackade ja. Samtliga sex spelare är verksamma på elitnivå i Sverige eller Norge.  

 

Intervjufrågorna formulerades efter en genomgång av relevant litteratur. Litteratursökningar 

gjordes i olika sökmotorer där ett antal böcker och artiklar som var av intresse för studien 

valdes ut. Beslutsfattande är en stor del i ledarskapet. Frågorna som behandlade 

beslutsprocesser konstruerades på ett situationsanpassat sätt, d.v.s. att frågorna delades in i 

specifika vardagliga situationer där tränaren/spelarna måste fatta ett beslut. Detta för att 

spelarna lättare skulle förstå frågorna samt kunna ge en helhetsbild av den upplevda 

beslutsprocessen. Frågorna skulle också visa på hur delaktiga spelarna var vid 
                                                           
8 Stukàt Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, (Studentlitteratur: Lund, 2005), s.31 
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beslutsfattande.  

 

Vidare önskade författarna att undersöka avståndet mellan tränare och spelare. Avståndet 

kan på ett enkelt sätt illustreras genom att studera hur kommunikation och relation parterna 

emellan gestaltar sig. Om en tränare håller ett långt avstånd till sina spelare påverkas 

kommunikationen och givetvis även relationen. Intervjufrågor som ställdes löd exempelvis 

som följande; vem tar initiativ till kommunikationen, upplever spelaren att han kan prata i 

förtroende med sin tränare, upplever spelaren att han och tränaren står på en jämbördig 

nivå. Frågorna som utformades besvarade frågeställningarna mycket väl och ger en inblick 

i huruvida den aktuella tränaren har anammat en demokratisk eller auktoritär ledarstil.   

 

Registreringen av intervjusvaren skedde med hjälp av bandspelare, vilket spelarna var väl 

medvetna om. Författarna valde att endast skriva ut de delar av intervjun som var relevant 

för studien. Dock avlyssnades inspelningarna mer än en gång för att försäkra att ingen 

värdefull information gick till spillo. En gruppintervju med samtliga spelare hade eventuellt 

varit till fördel, men gick inte att genomföra p.g.a. det stora geografiska avståndet spelarna 

emellan samt tidsbrist, varför telefonintervjuer blev det självklara valet. Vid varje 

intervjutillfälle var det endast en spelare som intervjuades och en av författarna som 

närvarade. Anledningen till att inte båda närvarade under intervjun var att författarna dels 

ville försäkra sig om att spelaren inte känner ett underläge samt att en av författarna har 

erfarenheter av fotboll både i Norge och Sverige och kunde därför anpassa intervjun och 

samtalstonen till den aktuella spelaren.  

 

2.2 Respondenterna 

Spelarna presenteras inte ytterligare i en separat del utan vissa beskrivningar av dem finns 

med löpande i resultatdelen. Anledningen till det är att ingen närmare presentation är 

nödvändig för undersökningens resultat samt att löfte har avgetts till spelarna om att det 

inte ska vara möjligt att känna igen dem i undersökningen. För tydlighetens skull skiljs det 

på beteckningarna mellan de svenska och norska spelarna. De svenska spelarna tituleras 

som Spelare plus en siffra, medan de norska spelarna tituleras med det norska ordet för 

spelare, Spiller, samt en siffra. Nämnvärt är att Spiller 2, Spelare 3 samt Spiller 5 talar om 

tidigare tränare som de har haft under karriären, varför dennes del skrivs i imperfekt. 

Resterande spelare talar i huvudsak om sina aktuella tränare, men gör emellanåt jämförelser 
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med tidigare tränare. Intervjumaterialet existerar i författarnas ägo i form av rådata samt 

ljudinspelningar och är endast tillgängligt för examinatorn. 

 

Nedan följer en kort presentation av spelarna där det framkommer på vilken nivå spelaren 

och den aktuella tränaren befinner/befann sig: 

 

Spiller 1, norrman, division 2 i Norge. 

Spiller 2, norrman, berättar om sin f.d. tränare i division 1 i Norge. 

Spelare 3, svensk, Superettan i Sverige 

Spelare 4, svensk, Allsvenskan  

Spelare 5, norrman, Allsvenskan (har erfarenhet från Tippeligan vilket visas i resultatets 

sista del.) 

Spelare 6, svensk, division 1 i Norge (har erfarenhet från Allsvenskan vilket visas i 

resultatets sista del.) 

 

2.4 Diskussion av studiens tillförlitlighet 

Förförståelsen för studien kunde ses som något problematisk. Att en av författarna är aktiv 

elitfotbollsspelare i Norge kunde innebära påverkan på intervjuerna och resultatet. Denna 

risk har dock minimerats genom att författarna har tolkat resultatet gemensamt. Detta kan 

istället beaktas som en tillgång som förenklar processen tack vare goda kontakter, insyn i 

elitfotbollen, stora kunskaper kring aktuellt ämne och förståelse för fotbollsspelares 

situation och tankegång. 

 

En klar svaghet i reliabiliteten kunde vara att spelarnas svar påverkas av deras relation till 

aktuell tränare. Om en spelare har känt tränaren länge och har en god relation till denne ges 

sannolikt en mer positiv bild av tränaren då denne eventuellt ger mer utrymme och 

involverar spelaren mer. De spelare som inte har en ordinarie plats i laget kan ha en mer 

negativ inställning till sin tränare. Denna risk har exkluderats då samtliga av de intervjuade 

är eller var ordinarie spelare i sina respektive lag. Även lagets sportsliga resultat kan 

påverka studien. Eventuella feltolkningar av svar p.g.a. språkbarriärer är högst osannolikt. 

Båda författarna har bott i Norge vid olika tillfällen och behärskar helt det norska språket. 

Författarna anser trots ovannämnda svagheter att studien har en hög reliabilitet.   
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Validiteten är hög då det som avsågs att mätas också är det som har blivit mätt. Risken för 

att spelarna har varit oärliga, omedvetet eller medvetet, betraktas som liten. Spelarna var 

medvetna om anonymiteten vilket förmodligen medförde mer uppriktiga svar. Vidare var 

inte frågorna obekväma att besvara då syftet inte var att svartmåla en eller flera tränare.  

Generaliserbarheten för studien är tämligen låg. Resultatet gäller endast den undersökta 

gruppen och kan inte generaliseras i någon större utsträckning. Dock kan vissa slutsatser 

dras kring spelarnas upplevelser. 

 

2.5 Etiska överväganden

Informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet är 

uppfyllda. Samtliga deltagare var medvetna om deras rättigheter och syftet med 

forskningen. Spelarna har dessutom fått möjlighet att själva läsa uppsatsen innan den 

trycktes.  

 

3. Teoretiska utgångspunkter  

3.1 Beslutsteori

Idrottsledarskapsforskaren Packianathan Chelladurai påpekar i sin forskning kring 

tränarrollen att mycket av tränarsysslan handlar om att fatta beslut. Besluten som ska tas 

kan röra allt mellan fundamentala saker som laguttagning och taktik till mer vardagliga 

sysslor som träningsövningar, intensitet och pauser i träningen. Desto större tidspressen är 

för ett beslutsfattande desto viktigare är det att man har en strukturerad beslutsprocess 

istället för att improvisera. Misstagen som görs då man improviserar tar oftast längre tid att 

reparera än om man skulle ha följt en strukturerad beslutsprocess. 

 

Mycket av ansvaret när det gäller att leda en beslutsprocess handlar 

om etik. Självständighet måste kunna kombineras med förmåga att 

lyssna och ta tillvara andras synpunkter.9

 

                                                           
9 Arlefalk Göran, Nordström Ulf, Strukturerat beslutsfattande, (Lund: Studentlitteratur 1992), pp. 9-10  
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Dåliga beslut beror inte alltid på att man har felbedömt fakta, utan i många fall p.g.a. att 

samspelet mellan de inblandade har varit bristfällande.  

 

3.2 Ledarstilar 

Tidigare studier av ledarstilar och beslutsfattande inom herrklubbar har bidragit mycket till 

den terminologin som finns inom ämnesområdet idag. Forskningen visar på tre 

övergripande ledarstilar: den auktoritära, den demokratiska och “låt-gå“-stilen. Studien 

visade att den auktoritära ledarstilen gav högst produktivitet men skapade mest missnöje 

och osämja. Den demokratiska ledarstilen gav mindre produktivitet men högre grad av 

trivsel, medan “låt-gå”-stilen resulterade i både lägre produktion samt hög grad av 

missnöje.10  

 

Författarna kommer i denna studie enbart att koncentrera sig på det demokratiska samt det 

auktoritära ledarskapet. 

 

3.2.1 Demokratiskt ledarskap 

Enligt Lars Svedberg är den demokratiske ledaren en ledartyp som strävar efter att göra 

medlemmarna delaktiga i arbetet samtidigt som hon eller han aktivt hävdar grundläggande 

värden och gruppens mål. Kännetecken för detta ledarskap är att ledaren har tid för 

kommunikation, är grupporienterad, delegerar auktoritet och makt samt att kompetens ger 

inflytande. Detta ska i sin tur leda till att gruppen känner trygghet, tolerans, delaktighet, 

initiativ- och ansvarstagande samt Vi-känsla. Gruppen blir stark formellt.11

 

Leif Isberg, professor i pedagogik med inriktning på idrott, har sammanfattat en tränares 

uppgifter. Han nämner ett femtontal egenskaper som en tränare bör besitta. Isberg skriver:  

 

Han bör klargöra beslutsprocessen och hur den förhåller sig till den 

demokratiska ledarstilen, det vill säga beslut bör förankras hos 

hjälptränare och spelare innan de iscensätts. 

                                                           
10 Skjetne, 2005, s. 36 
11 Svedberg Lars, Gruppsykologi: Om grupper, organisationer och ledarskap, 3:dje upplagan, (Lund: 
Studentlitteratur 2003), pp. 297-298 
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3.2.2 Auktoritärt ledarskap 

Den auktoritära ledaren är fadersgestalten som pekar med hela handen.  Denna ledartyp 

behöver dock inte vara en osympatisk person. Tvärtom är denne efterfrågad. Detta 

ledarskap kännetecknas av vertikal kommunikation, ledningen instruerar och styr i detalj 

och medarbetaren arbetar under ordning, form och lydnad. Som konsekvens av detta råder 

ofta likgiltighet, osjälvständighet, statushierarki och självhävdelse i gruppen.12  

 

Isberg beskriver effekterna av auktoritärt ledarskap som att verksamheten utåt sett fungerar 

bra när tränaren är närvarande, men i tränarens frånvaro tar ingen spelare initiativ och eget 

ansvar. Ett vanligt beteende för en auktoritär tränare är att denne ger order, kräver total 

lydnad och är oftast inte lyhörd för spelarnas önskemål. Konsekvenserna blir att spelarna 

reagerar med tysthet, får svårt att koncentrera sig på prestationen och i förlängningen 

uppstår ett aggressivt beteende spelarna emellan. Isberg skiljer på att vara auktoritär och en 

auktoritet. Tränaren ska ha möjlighet att fatta egna beslut men det är av vikt att ett samtal 

har ägt rum innan där man kommit överens om i vilka situationer tränaren ska ha denna 

möjlighet.13 Vid bestämmande av målsättningar bör samtliga vara inblandade och väl 

insatta i vad målen innebär. Detta är viktigt för att alla ska känna ansvar och delaktighet i 

verksamheten.14 För att en tränare ska bli framgångsrik krävs det en god 

kommunikationsförmåga. Isberg skriver: 

 

Bara att tränaren visar intresse för spelarens sociala situation hjälper 

till att öka förtroendet för tränaren och därmed bygger upp tränarens 

auktoritet.15

 

3.3 Analysmodell 

Författarna har valt att använda sig av manager- och organisationsforskarna Robert 

Tannenbaums och Warren Schmidts teoretiska modell för ledarskap och beslutsfattande (se 

nedan). Dessa två forskare har i sina undersökningar belyst situationsanpassning 

tillsammans med frågor om delaktighet och maktfördelning mellan ledare och 

                                                           
12 Svedberg, 2002, pp. 297-298 
13 Isberg Leif, Tränaren en auktoritet, (Tryckort okänd, 1988), pp. 1-3  
14 Ibid. pp. 10-11 
15 Ibid. pp. 15 
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medarbetare.16 Modellens begränsning är att den är konstruerad för organisationer i 

näringslivet där chefer vanligen inte får ta vilka beslut som helst. Oftast har cheferna någon 

annan chef ovanför sig som denne måste ta hänsyn till.  

 

Inom elitfotbollen har huvudtränaren också chefer (styrelse, sportchef etc.) ovanför sig, 

men huvudtränaren har oftast fullständig befogenhet över den sportsliga verksamheten. 

Tränaren måste dock förhålla sig till de andra ledarna och den hierarkiska strukturen i 

spelartruppen, vilket visar på stora likheter mellan chefer och tränare. Anledningen till valet 

av denna modell är dels att det framkommit i tidigare undersökningar att ledarskapet inom 

elitidrott ofta är situationsanpassat och dels att det ger en överskådlig bild av relationen 

mellan ledare och ledda. Modellen används endast i syfte att kartlägga var på skalan 

respektive tränare befinner sig. Detta görs genom tolkningar av spelarnas intervjuer. 

Författarna är mycket väl medvetna om idrottsforskaren Chelladurais teorimodell, ”A 

modell of decision styles in coaching” som avser forskning kring beslutstagande inom 

coachning. Författarna anser att denna modell syftar mer till att undersöka hur mycket 

utövarna vill delta eller bör tillåtas delta i beslutsfattande än att undersöka hur utövarna 

upplever att de får delta.  

 

 
Figur 1. Teoretisk modell för ledarskap och beslutsfattande  
.  

 

                                                           
16 Svedberg, 2003, pp. 311 
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4. Aktuellt forskningsläge 

4.1 Ledarskap 

Antropologen H.S. Lewis har konstaterat att mänsklighetens historia inte kan uppvisa några 

exempel på varken grupper eller organisationer som inte har haft någon form av 

ledarskap17. En aspekt av att vara ledare är samarbete. Tränarens framgång är avhängigt av 

spelarnas arbetsinsats och skicklighet. Ingen tränare kan uppnå sina mål endast genom att 

förlita sig på sin egen insats. Till skillnad från organisationer inom arbetslivet är inte 

tränaren (ledaren) i position att själv kunna påverka eller bidra i själva arbetsprocessen. 

Detta innebär att inte endast graden av tränarens kunskap som är avgörande, utan även 

dennes förmåga att behandla och påverka människor.18 Ledarskapsstudier återfinns bl.a. 

inom filosofi, företagsekonomi, psykologi, sociologi och statsvetenskap.  

 

Varför vissa människor når ledningspositioner och vissa ledare är framgångsrika kan 

forskningen inte ge ett entydigt svar på. I stort har forskningen haft tre olika inriktningar; 

ledarskap som personlighet, ledarskap som beteende eller handling och ledarskap som 

symbol. Den förstnämnda handlar om huruvida vissa personlighetsdrag allmänt sett skulle 

leda till ledarpositioner eller skapa effektivitet. Än så länge finns det inga vetenskapliga 

belägg för detta.  

 

Den andra inriktningen av ledarskap behandlar bl.a. en ledares beteende och är den mest 

omfattade forskningstraditionen.. I ledarbeteende kan två huvuddimensioner urskiljas: 

uppgiftsinriktat och personalinriktat också kallat resultatorienterat och relationsorienterat 

ledarbeteende.19  

 

Forskning på kanadensisk collegefotboll har visat att beslutsperspektivet inom idrotten är 

väldigt situationsanpassat samt att både tränaren och spelare föredrog auktoritärt ledarskap i 

majoriteten av situationerna, 79 %. Beslutsmetod måste hela tiden anpassas efter situation 

och själva beslutsfattandet påverkas av olika aspekter, så exempelvis tidspress, 

kvalitetskrav, tillgänglig information, problemets komplexitet, krav på acceptans för 

beslutet, tränarens makt och lagets interna grupprelationer.  
                                                           
17 Skjetne, 2005 s. 19 
18 Skjetne, 2005, s. 23 
19 Nationalencyklopedin: Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat på initiativ av Statens Kulturråd, 
Band 12, (1993 Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs) 
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Studier på svenska elittränare visade att fem av sju tränare ansåg att de la vikten på 

demokratisk coachning framför den auktoritära, medan en studie av norska elittränare och 

fotbollsspelare visade att tränarna är mer situationsvarierade. Resultaten visade dock att de 

norska tränarna ansåg att de oftare utövade demokratisk coachning än auktoritär. De norska 

spelarna tycker att det är okey att tränaren bestämmer, men uttrycker en önskan om att få 

bli mer tillfrågade om råd. Resultatet visade dock att spelarnas önskan inte alls var så hög 

som man skull kunna tro på förhand. Inför speciella matcher uppfattade både tränarna och 

spelarna att det var mer konsultation om taktiska upplägg, medan beslutsfattandet kring 

spelsätt till de “vanliga” matcherna uppfattades av båda parter som att tränare rådfrågade i 

mindre utsträckning. Generellt sett upplevde spelarna att avståndet till tränare var relativt 

kort, men majoriteten uttryckte en önskan om ett mindre auktoritärt ledarskap kring 

beslutsfattande än det som tränarna uppfattar att de utövar.20 Resultatet skiljer sig således 

från den kanadensiska studien. 

 

4.2 Det svenska ledarskapet 
 

Swedish management is decentralized and democratic - the 

organigram of the typical Swedish company has a decidedly horizontal 

look about it. Power distance is small and the manager is generally 

accessible to staff and available for discussion.21

 

Det svenska ledarskapet beskrivs ofta i litteraturen som demokratiskt. I intervjustudien 

”Fotbollens ledarskap” framhåller sexton av de intervjuade tränarna vikten av att skapa 

engagemang och att ha ett gemensamt mål.22 Före detta förbundskaptenen Tommy 

Söderberg uttrycker det svenska ledarskapet på följande sätt: 

 

Det är ju något av den svenska modellen, att hjälpas åt. Det blev 

väldigt tydligt för oss under våra internationella uppdrag att vår 

ledarstil skilde sig markant från andra länders. Med något enda 

undantag mötte vi hela tiden lag vars ledare intog en professionell men 
                                                           
20 Skjetne, 2005, pp. 100-103 
21 Richard D. Lewis, WHEN CULTURES COLLIDES, Managing succesfully across cultures, (Nicholas 
Brealey Publishing, 2000), s.19 
22 Menfors & Pedersen, 1999, s. 42 
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väldigt dominant hållning i förhållande till sina spelare och 

assisterande ledare.23

 

I Svenska Fotbollförbundets (SvFF) fotbollstränarutbildning ingår kursen Ledarskap i 

fotboll. Denna innehåller bland annat prestationspsykologi och inlärningsprinciper där man 

går igenom spelarens inlärning. Denna sammanfattas på följande sätt: 

 

Spelare lär sig genom intresse; entusiasm, delaktighet, deltagande; 

goda exempel, normer, attityder; rätt träning, upprepning; 

återkoppling, bekräftelse; utmaningar; tillit och trygghet, bland annat 

genom uppnåeliga förhoppningar.24

 

4.3 Det norska ledarskapet 

I den norska ledarskapstraditionen förväntas ett litet avstånd mellan ledare och ledda. 

Ledaren ska vara på samma nivå som övriga. Man talar nästan om en ”anti-

ledarskapstradition”, där det fram till nu ansetts inkorrekt att framhäva ledarskap i sig 

självt. Dock har denna syn utmanats av andra former för ledarskap de senaste åren.25

 

Tränarutbildningen i Norge är både grundlig och seriös. Huvudfokus ligger dock på den 

rent fotbollsmässiga delen och Knut Skjetne menar att norska tränare blir, i förhållande till 

andra länder, speciellt duktiga på träningsdosering, styrning av intensitet, utveckling av 

fysiska färdigheter samt taktisk organisering. Eystein Enoksen, idrottsforskare som har 

skrivit ”Fokus på tränarrollen” i Idrettsmagasinet, menar att “det norska idrottsundret” har 

ett klart sammanhang med den kompetensutveckling som har skett inom den norska 

tränarstaben de senaste åren.26 I en omfattande utredning av elitidrotten i Norge skrev man: 

 

I den norske modellen for toppidrett forventes det av treneren at 

han/hun ikke bare legger vekt på den idrottslige/kroppslige utvikning 

hos utövaren, men også föler ansvar for å skape best mulige 

                                                           
23 Ibid. s.11 
24 Ibid. s. 9 
25 Hallgeir Gammelsæter/Frode Ohr, 2002, s. 153 
26 Skjetne, 2005, pp. 1-3 
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miljöbetingelser for de aktives psykiske og sociale utvikning.27  

 

Ser man på vetenskapliga studier av elittränarrollen har det mesta fokuserat kring själva 

fotbollskunskaperna. Studier av coachingprocessen är något mindre utbrett men kommer 

mer och mer. Bland annat har det kommit en del forskning kring beslutsprocesser, men det 

mesta har studerats ur ledarens perspektiv. 

 

Andreas Morrisbakk, författare till boken ”Fotbollstränaren”, uttrycker tränarrollen som 

följer: 

 

Fotballtrenerrollen innebärer planläggning av treningsopplegget for et 

lag i en bestämt periode, som regel ett år. Planen må inneholde 

påverkning av ferdigheter, fysiske resurser, lagsamhandling, og 

elementer av mental påvirkning. I tillägg så er treneren den som 

forbereder og leder treningene, forbereder og leder laget gjennom 

kampene og evaluerar virksomheten.28

 

Citatet symboliserar i mångt och mycket den norska synen på tränarens roll. 

 

                                                           
27 Skjetne, 2005, s. 9  
28 Ibid. s. 6 
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5. Resultat 
Resultatet är strukturerat efter kategorier/områden som spelarna har blivit intervjuade kring. 

Avsikten är att presentera resultatdelen genom att besvara frågeställningarna i den ordning 

de presenterades tidigare. Detta innebär att frågorna angående beslutsfattande kommer 

först. Denna del följs av frågorna kring avstånd och relation till tränaren och slutligen en 

del där två av spelarna som har spelat i båda länderna får frågor om skillnader samt likheter 

länderna emellan. Syftet med denna uppbyggnad är att det ska bli så lättbegripligt som 

möjligt för läsaren.  

 

5.1  Hur upplever de spelare som är verksamma i Sverige 

beslutsfattandet? 

Samtliga spelare fick i uppgift att berätta om hur de har upplevt att beslut har tagits i laget. 

Dels fick de konkreta situationer att ta ställning till och dels fick de mer övergripande 

frågor såsom när de har känt att de själva eller spelargruppen har haft möjlighet till att 

påverka eller inte påverka beslut. Spelarna blev även tillfrågade om vad de själva trodde 

påverkade en tränares ambition att involvera spelargruppen, vilken tränaregenskap som var 

avgörande för att involvera spelarna i beslutstagande samt i viss mån vilka 

spelaregenskaper som gjorde att tränaren involverade just dem i beslutstagande.  

 

Spelare 3 upplevde inte att man hade några fastställda beslutstagandestrukturer i laget. 

Men tränaren var väldigt öppen för gruppen och lyssnade gärna på vad spelarna hade att 

säga. Trots detta så kan inte spelaren nämna specifika situationer där han har kunnat 

påverka beslut med denne tränare. Han nämner “smågrejer” och vissa fasta situationer som 

områden där han upplevde att möjligheten fanns. I samtalet om målsättningar beskrev han 

dock ett förfarande där spelarna var starkt involverade i. 

 

Spelare 4, som spelar i ett av de Allsvenska topplagen, har andra upplevelser. Han antyder 

att han spelar i en klubb där man i stor grad tar hänsyn till spelargruppens åsikter. Det finns 

ett spelarråd som ofta sitter i möten med tränare och klubbledning. Initiativet till mötena tas 

inte bara av spelarna utan även av de två andra parterna. Spelarrådet är framförallt till för 

dem som inte vågar prata direkt till tränaren. Då det uppstår problem eller om något viktigt 
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beslut ska tas arrangeras ett möte mellan de tre parterna. Man försöker att diskutera fram en 

lösning som passar alla.  

 

Spelaren menar dock att i den vardagliga kontakten mellan tränare och spelare så finns det 

inget uttalat tillvägagångssätt för hur beslut ska tas: “Nej, han säger hur saker och ting ska 

vara, vi rättar oss bara efter det.” 

 

Spelaren säger att de andra i laget sällan säger till tränaren om de upplever att något är fel. 

Han tror att det kan bero på att vissa spelare har för stor respekt för tränaren, de kanske inte 

vågar. 

 

Spiller 5, precis som Spelare 3, upplevde inte att det fanns någon struktur i laget kring 

beslutsprocesser. Sådant diskuterades inte inför säsongen, men han kommer ihåg en 

situation då tränaren stämde av bestämmanderätten inom gruppen. Han sa: “Det är jag som 

bestämmer. Ni ska komma här byta om, träna, duscha och gå hem.” 

 

 Inom området beslutsprocesser och beslutsfattande menade Spiller 5 att mycket är 

beroende av hur spelarna själva agerar. I det här laget kände han inte att gruppen hade så 

mycket påverkan på beslutsfattandet. Spelargruppen var ganska svag vilket gjorde att det 

alltid blev som tränaren sade. 

 

5.2 Hur upplever de spelare som är verksamma i Norge 

beslutsfattandet? 

Spiller 1 önskar inte ett upplägg där spelarna har allt för mycket att säga till om, men under 

den här tränaren skulle han vilja ha lite mer möjlighet att påverka. Men han förstår varför 

det ser ut som det gör: “I en gruppe så blir du aldrig enig, alla blir ju aldrig enige allikevel 

og noen må ju ta beslutningar og det er liksom trenerens jobb.” 

 

Han menar att han har störst möjlighet att påverka beslut då tränaren rådfrågar honom. Det 

gäller bland annat när det kommer till matchförberedelser: 

 

Bland annat i forkant til kamper, speciellt hvis det er skader på laget 
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vårt eller det er en motstander som vi sliter med sen förr eller såna 

speciella ting som att trenerna er osikkra på hvordan de skall takkle, så 

kan det hända att man blir spört vad man tror og tenker runt det. I de 

situsjonerna föler jeg at jeg har mest möjlighet til at påvirke. 

 

Spelaren fick ta ställning till om han ansåg att denna tränare skiljde sig åt från andra tränare 

han har haft. Han menar att han upplever att spelare ofta blir rådfrågade, men att deras 

åsikter ändå inte beaktas i slutändan: 

 

Jeg har haft flere trenere som har varit lik denna. På en del områden är 

nog denna trenere lit extrem i forhold til de andre. Jag föler icke at 

spillerna har så veldigt mye og si i det opplegget man har for laget. 

Man spör ofta spiller og har med de på råd, men jag föler at det icke 

blir så veldigt mye ändring som följd av det. 

 

Spelaren utvecklar även sin syn på hur man oftast gör inom fotbollen när man ska involvera 

spelarna i beslutstagande i strukturerad form: 

 

Jeg har varit på mange spillermöten og man har prövd på en måte. Det 

har varit elementer av at man har prövd og bruke lederfilosofi fra 

andre typer av yrken og sett at det har fungerat der og så ska man 

overföra det til fotball. Jag har varit på mange såna spillermöten hvor 

folk ska legga fram ting, men det blir mest sån at det er fint at gjöre det 

men så blir det icke noe mer av det ofte. Det er sån jeg opplever at 

denne trener er. Vi har en del såne möten og det er fint og ha 

evlueringer, men det blir i stort sett at det er treneren som bestemmer 

uansett. Föles ibland som litt bortkastad tid. 

 

Spelaren återkommer till jämförelsen med mer vardagliga yrken och tror att fotbollen skulle 

tjäna på att involvera spelarna lite mer inom vissa områden, exempelvis träningsupplägg.  

 

Spiller 2 har positiva upplevelser av sin tränare. Han anser att det är viktigt att tränaren är 

demokratisk och att han involverar spelarna i beslutsfattandet och får dem att känna att de 

är med i ett lag. Detta var denna tränares styrka, menar han. Tränaren hyste stor tillit till 
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spelarna och deras kunskaper. Spelaren exemplifierar detta med något tränaren gång på 

gång sade till spelargruppen: 

 

Treneren sa ofte att her sitter det så mye bra fotballkunskap att vi må 

få fram något av det og att spillergruppa må vara enig om ting. 

Sammen så er vi mye starkare än om jeg ska besteme alle ting. 

 

Beslutsprocesserna i laget liknade en strukturerad form där man hade månatliga möten. På 

mötena diskuterade man gemensamt taktik, träningar, utvärdering av den gångna perioden 

samt att man bestämde vad man skulle fokusera på under kommande period. Mötena 

präglades av en öppen diskussion där kritik kunde lyftas fram och diskuteras. Alla fick 

möjligheten att föra fram sina åsikter. Han upplevde att tränaren definitivt tog hänsyn till 

och använde sig av gruppens åsikter. Spelaren nämner ett exempel på hur tränaren 

involverade spelarna: 

 

Han lät spillergruppa få bestemma en treningskamp midt på vintern, 

under oppkjörningen. Då fikk spillergruppa gå sammen og setta sig 

ned i garderoben och bestemma taktik medan han själv gikk ut. 

 

Gruppen erhöll laguppställning och formation innan matchen, men spelarna själva fick 

bestämma på vilket sätt man ville spela taktiskt, det vill säga om man ville spela med lång- 

eller kortbollar, hur högt man skulle pressa motståndaren, fasta situationer, m.m. Spelaren 

upplevde att detta fick en positiv effekt för spelargruppen: “Det gav spillerna lit motvasjon 

til og vise at vi var bra taktiskt [...] Jeg fölte at det gav en positiv effekt - det var 

motiverande!” 

 

Tränaren gav samma förtroende till spelarna vid två tillfällen – laget vann båda gångerna. 

 

Spelare 6 berättade att hans tränare gjorde klart för spelarna på ett tidigt stadium hur beslut 

kommer att fattas: 

 

Han sade att han tar alla tuffa beslut, men sen så har han alltid sagt att 

om det är någon som har några inspel så får man komma och säga till 

när som helst och att det inte finns något som är rätt eller fel. Om det 
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är någon som kommer med ett bättre förslag så är jag öppen. 

 

Spelaren fick sedermera frågan om tränaren har stått fast vid sitt uttalande eller om han har 

negligerat spelarnas åsikter: “Det har varit lite sisådär. Det har i för sig inte varit så 

jättemånga inspel eftersom det är ett helt nytt spelsystem som alla försöker komma in i det 

och lära sig det. 

 

I ett tidigare skede av intervjun sade spelaren att det inte är så många som vågar tala inför 

tränaren, möjligen två-tre stycken. Han sade: “Tränaren pratar hela tiden - det är han som 

sköter allting i stort sett. Det vi säger har inte så stor betydelse.” 

 

Spelaren upplever att han själv inte har deltagit i en enda beslutsprocess. Dock har det 

funnits en del utrymme för spelargruppen att påverka småsaker som “fasta situationer”. Vid 

ett tillfälle lät han spelargruppen att sitta åtskilt och bestämma hur man skulle agera vid de 

situationerna. Tränaren påpekade dock att ett misslyckande skulle innebära att han tar hand 

om det själv i framtiden. 

 

I intervjuerna fick samtliga spelare frågan vad för typ av tränaregenskap som är avgörande 

för att en tränare ska involvera spelargruppen i beslutsfattandet. Spelarna fick tala fritt inom 

ämnet, men fick även ta ställning till påståenden som; tränarens ålder, tränarerfarenhet, eller 

tillit till spelargruppen. 

 

De flesta av spelarna menade att en tränares personlighet och ålder är viktig i 

sammanhanget. Några av spelarna utvecklade sina tankar och berättade vad de mer trodde 

kunde påverka ambitionen att involvera spelarna. En av de norska spelarna var tydligt inne 

på att ambitionen att involvera spelarna i beslutningarna har ett samband med relationen 

mellan tränare och spelare. Han säger: 

 

Det har selvföglig med personligheten att gjöra, oavhängig alder. Noen 

er mer auktoriter i ledarstilen en andre og ju mer auktoriter 

personligheten er ju mindre vil han ju involvere spillerna. Men det kan 

nok, utan at jeg kan strekke noen helt klare konklusioner, vara så at ju 

äldre treneren er ju mere får spillerna vara med og besteme i vart fall 

om en del ting. [...] Men det her som ´tillit til spillergruppe´. Ju större 
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tillit man har til spillerne i större grad vil de nok involvera di også i 

beslutningerne. Hvis man er trygg at ambisjonerna i spillergruppen står 

i stil med trenerens egne ambisjoner, ju lettere er de at involvera di. 

 

Några av spelarna menade att ju äldre än tränare är desto mer erfarenhet har han och därför 

kommer han veta vikten av att involvera spelarna. En spelare menade dock att åldern har en 

betydelse, men inte i den bemärkelsen som de andra spelarna åsyftar. En spelare uttrycker 

sig på följande sätt: ”De äldre trenerna er lit mer vant med det gamla stuket där de 

bestämmer, medan de yngre trenerna vil ta med spillerna på råd og de har en dialog med 

spillerna…” 

 

5.3 Hur upplever de spelare som är verksamma i Sverige 

avståndet mellan spelare och tränare? 

Spelare 3 ansåg sig ha en väldigt bra relation till sin tränare och beskriver den i termer av 

kompisrelation. Spelaren ansåg inte att det var någon större nivåskillnad mellan honom och 

tränaren men han poängterade dock att: “Man kan ju inte sätta sig på tränaren! Men det var 

ju heller inga jätteavstånd. Han hamnade ju lätt i den fällan där han blev för mycket polare 

med spelarna.” 

 

Spelaren upplevde att det oftast var han själv som fick ta initiativet till kommunikation om 

det gällde saker om hans fotbollsspelande. Han nämner som exempel en situation då han 

hade varit ordinarie under en längre vinstperiod för laget, men när första förlusten kom så 

blev han petad: 

 

Vi spelade tio raka vinstmatcher sen jag kom in i laget, den elfte 

torskade vi och den tolfte spelade inte jag. Då tyckte jag att det var lite 

underligt att tränaren inte kom och sa något! 

 

Spelare 4 har varit verksam i fyra år under aktuell tränare. Han menar att relationen har 

blivit bättre och bättre i och med att åren har gått och att de successivt har kommit närmare 

varandra och fått en mer öppen relation. Förklaringen till den utvecklingen tror spelaren 

även kan bero på att han själv har haft en del framgång på fotbollsplan. Han känner att 

tränaren står över honom och det är oftast tränaren som tar initiativet till kommunikation 
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parterna mellan.  

De svenska spelarna har också olika grad av förtroende för sina respektive tränare. Spelare 

4 har ett stort förtroende för att saker och ting stannar mellan han och tränaren medan 

Spelare 3 svarar: 

 

Jag kan inte säga att det var hundraprocentigt. Jag fick en känsla av att 

han kanske skulle prata med någon annan om det vi pratade om. Den 

känslan har jag faktiskt inte haft med andra tränare. 

 

Spelare 4, som kände att hans relation med tränaren har blivit bättre och bättre med åren, 

tror inte att tränaren har samma relation till alla spelare i laget. Han upplever att det kan 

finnas två orsaker till det. Han antyder att spelarnas prestationer samt även spelarnas 

beteende gentemot tränaren kan vara orsakerna: 

 

Nej, jag tror att det är olika. Det beror lite på hur man spelar och 

huruvida man får spela. En del kan ju bli sura när de inte får spela [...] 

Jag tror att det är viktigt för honom att ha en auktoritet, men sen tror 

jag också att han inte ville ha någon som är sur på han. Han vill att alla 

mår bra, han är sån som person, han vill inte ha någon som är sur på 

honom. 

 

Spelare 3, som beskrev sin relation till tränaren i kompistermer, upplevde att hans tränare 

hade samma relation till alla spelarna i truppen. Tränarens ”lättsamma” ledarstil gjorde att 

han var öppen gentemot samtliga i truppen. 

 

Spiller 5 upplevde, precis som spelare 3 och 4, en god relation till sin tränare och att han 

som utlänning fick en bra status i klubben. Han hade blivit handplockad av tränaren vilket 

gjorde att tränaren hade ett gott öga till honom från början. Han upplevde att 

kommunikationen mellan dem var bra och att han inte hade några problem att prata med sin 

tränare. Han beskriver tränaren som en bra person. Han kände också att de låg på en jämn 

nivå: 
 

Jeg kände at jeg hade den tryggheten at vi låg på en jämn nivå, vi 

snakkade med varandra som två vuxna män, som manfolk för at si det 
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så. Det var icke så at jeg var redd for han. 
 

Han upplevde att denna typ av relation var positiv för hans prestationer på plan: 

 

”Man känner på en måte at man får en större respekt hos treneren, man 

känner at treneren liter på en [...] Hvis det er så at man har en trenere 

som hakker på en og som på en måte snakkar ovenifra og nedåt hele 

tiden så blir det til att man blir smånervös.” 

 

På frågan om han trodde att även de andra spelarna i laget hade ett likartat förhållningssätt 

till sin tränare svarade han att relationen blir vad spelaren gör den till. Han menar att en 

dialog handlar om två personer och det är även upp till spelaren att kommunikationen 

fungerar. Spiller 5 menar att hans tränare var en sån person som bara ville det bästa för 

laget och för varje individ i laget. Spelaren upplevde att de andra i laget hade en alltför stor 

respekt för sin tränare och han exemplifierar detta med en situation då han behövde ta 

ledigt från en träning: 

 

Jeg tänkte at frågar man icke så får man inget svar. Jeg gick in til han 

og sa at jeg hade ting jeg må gjöre på fredagen og at jeg er i nöd om og 

få be om ledigt. Han er ju en vuxen menniske og han sa bare; ta fri og 

kör egentrening. Då jeg kom ut til de andre på laget blev de väldigt 

förvånade og frågade hvordan jeg klarte det. Då tenkte jeg at de andre 

hade en overdrevene respekt for han. Det handler om at om man legger 

fram problemer på en erlig måte så får man som regel ett positivt svar 

[...] Vad er det verste man kan få? Du kan få et nej. Så länge man har 

erlige hensikter og inte försöker att lura noen, så har du icke noet at 

dölja. 

 

Vad det gällde förtroende för sin tränare menade Spelare 5 att han litade på att de som 

sades mellan dem skulle även stanna mellan dem. 
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5.4  Hur upplever de spelare som är verksamma i Norge avståndet 

mellan spelare och tränare? 

Spiller 1 anser att han har en bra relation till sin tränare. Spelaren upplever att de inte pratar 

särskilt ofta med varandra, men de gångerna de gör det är det tränaren som tar initiativ till 

kommunikationen och då handlar det nästan alltid om fotbollen. Han säger: 

 

Jeg har et bra forhold en god tone, men jeg föler icke at vi har något 

mer än et spiller-trener sak. Det er proffesjonelt og icke något sosjalt 

på en måte… Jeg föler at han har tillit til mig og jeg har brukbar tillit 

til han. 

 

Han upplever att han står på en likvärdig nivå med sin tränare, men tror att tränaren kan få 

mindre rutinerade spelare att känna sig ett steg lägre. Spelarna har respekt för tränaren, men 

vissa har det på ett negativt sätt där de känner att det är rädda för konsekvenserna om de 

säger eller gör något fel. 

 

Spiller 2 ansåg att han hade ett bra förhållande till sin tränare. Han upplevde att det var 

bägge parter som tog initiativet till kommunikation och det var absolut inte svårt att ta 

kontakt med tränaren. När de pratade med varandra så kände han att de kunde prata om allt 

möjligt. Men under hans andra år i klubben förändrades tränarens ledarstil på grund av 

privata problem: 

 

Han körde mer sin egen stil og lyssnade icke så mye til andre spillere. 

Han blev litt mer bestämt og ´bombastisk´. Han blev strengere på alt 

möjligt. [...] Det kan ha berott på dels hans privata situasjon men även 

at resultaten på försäsongen icke var like gode som året förr. 

 

Spiller 1 och 2 hade olika uppfattningar om huruvida de kände eller känner förtroende för 

sin tränare då det gäller enskilda samtal och tilliten till att de som sades skulle stanna 

mellan dem. 

 

Spiller 1 upplever att tränaren tar honom seriöst vilket han menar är en förutsättning för att 

en spelare ska kunna ha förtroende för sin tränare, men ändå uttrycker spelaren en viss 



tveksamhet då han får frågan om han skulle ta upp något privat som kunde påverka 

fotbollen: 

 

I utgångspunkt så skulle jeg vel icke snakka med han så mye, men hvis 

jeg hade gjort det så tror jeg vel egentligen at jeg hade haft förtroende. 

Men jeg vil nok ha varit lit försiktig, det vil jeg nok varit [...] Under 

vissa förutsättningarna tror jeg att jeg kan ha gjort det. 

 

Han menar vidare att tränaren hade olika relation till olika spelare: 

 

Ja, jeg föler det. Det er på en måte tror jeg, at ulike grupper har lit 

forskjellige forhold til treneren og han har forskjellige forhold till ulike 

spillergrupper. Og det går vel lit på hvor mye man spiller, hvor lang 

efaring man har, hvilken bakgrund og så videre. 

 

Spiller 1 tyckte att detta visade sig tydligast i kommunikationen med spelarna. Han 

upplevde det som att tränaren hade enklare att prata med de mer rutinerade spelarna än de 

orutinerade. Efter många år på allra högsta nivå i Norge har Spiller 1 en bred erfarenhet av 

många olika tränare. Han fick följaktligen frågan om han tyckte att hans nuvarande tränare 

skilde sig från de andra tränare som han har haft i karriären med avseende på olika 

relationer till spelarna: 

 

Både ja og nej. Jeg har haft trenere som har varit til og med värre än 

denna trenere, men også trenere som har varit mer sån at spillerna er 

mer jämbördiga. Jeg har oupplevt begge deler tidligere. Men denne 

trenere tillhör de på den skalan trenere som icke behandlar alle likt på 

en måte. 

 

Spiller 2 var mer kortfattad i sin uppfattning om tränaren. Han upplevde denne som väldigt 

mänsklig och behandlade alla lika. 

 

Spelare 6 upplever, till skillnad från spiller 1 och 2, att han har en ganska stel relation till 

sin tränare. Detta tror han kan bero på att tränaren är relativt ny i klubben. Han känner dock 

att avståndet mellan dem två inte är särskilt långt. Det är enkelt att få kontakt och han är 
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öppen för dialog. Spelaren anser att båda två står bakom initiativen till kommunikation. De 

gångerna tränaren har tagit initiativet har det gällt mestadels fotboll, men även spelarens 

privata situation. På frågan om han upplever att tränaren har olika relation till olika spelare 

tyckte han att det skilde sig åt, men inte mycket. Precis som Spiller 5 menade han att de 

spelare som har blivit värvade av tränaren blir något särbehandlade: 

 

Ja, det har han väl litegrann. Han är väl som alla tränare. De har ju sina 

favoriter. Även om han är ganska sträng och rak mot allihopa är det 

vissa spelare som han ser på lite genom fingrarna [...] Framförallt är 

det spelare som han har plockat ut från andra klubbar, han är väl lite 

extra försiktig med dem [...] Det visar sig tydligast på plan. Det märks 

inte jättemycket men så är det [...] Vissa spelare är han lite tuffare mot 

och skriker på dem medan andra spelare slipper det. 

 

Han upplever att han, trots hög status i klubben tack vare tidigare meriter, inte har särskilt 

hög status i spelargruppen. Han tror att det kan bero på avundsjuka att han som utlänning 

har högre lön än de inhemska spelarna. Spelaren upplever i stort sett att han har förtroende 

för sin tränare och att han litar på att saker och ting stannar mellan dem. Förtroendet bygger 

på att han uppfattar sin tränare som väldigt seriös. 

 

5.5 Vilken typ av ledarstil upplever de spelare som är verksamma i 

Sverige att tränaren har? 

I samtalen med spelarna fick de frågor kring hur de upplevde sin tränare i termer av 

auktoritär och demokratisk samt hur de upplevde tränaren vad det gäller uppgifts- och/eller 

relationsorientering. Begreppen blev tydligt förklarade för spelarna i samband med 

intervjun. 

 

Spelare 3 hade svårt att kategorisera sin tränares ledarstil då spelaren upplevde stilen som 

något “luddig“. Han menar att tränaren var demokratisk och öppen för gruppen, men var 

den som i slutändan tog besluten. Då spelaren skulle klassificera tränarens fokus på uppgift 

eller relation, svarade spelaren att fokusen framförallt låg på att man skulle ha det roligt och 

att det följaktligen rörde sig om ett relationsorienterat ledarskap.  
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Spelare 4 har, till skillnad från Spelare 3, upplevt ett tydligare ledarskap som klart lutade 

över mot det auktoritära hållet: 

 

Jag skulle vilja säga att; det han säger, så är det! Det är väl lite svårt att 

få igenom egna åsikter, alla fall till en början, men tar man en konflikt 

så lyssnar han och försöker höra vad man har att säga [...] Det blir som 

han vill, hans idéer gäller oftast. [...] I för sig… om man kommer med 

en bra idé så kan han ändra uppfattning, det vill säga om han tycker att 

den är bra. 
 

Vad det gällde tränarens orientering mot uppgifter/prestation eller mot relation, anser 

spelaren att det är en kombination, men lade till att vid negativa resultattrender blir det mer 

fokus på uppgift och resultat. Han påpekar dock att tränaren försöker få laget att hålla ihop 

även i såna perioder. I en jämförelse med tidigare tränare, säger han att han har haft tränare 

som har varit mer “laid-back” än denna. Han tror att det kan bero på att det finns en stor 

resultatpress på den klubben han spelar i. 

 

Dock fanns det en motsättning när det gällde konflikter. Trots att tränaren framstår som 

ganska auktoritär har spelaren fått uppfattningen att hans tränare är konflikträdd: “Han 

försöker oftast skämta till det om någon blir arg på han för han vill inte ha någon som är sur 

på han” 

 

Spiller 5 beskrev sin tränare som en demokratisk person. Han återkom till sitt resonemang 

om att relationerna mellan tränare och spelare även är beroende av hur spelarna agerar: 

 

Treneren är en veldigt demokratisk person, men det var ingen spelare 

som tok initiativet til og kom med noe. Då blev det så at det var 

trenerens ord som vi kjörde på. Ingen höjde stemmen og då sker det 

icke noe. 

 

Spelaren utvecklade även sina tankar kring problematiken att leda en grupp på 22 personer. 

Han menade att det finns många tränare som har varit aktiva spelare och klagat på tränares 

beteende, men när de själva har hamnat i tränarrollen så har de blivit exakt likadana. Han 

menar att det är svårt att hålla alla spelare nöjda och det är tränaren som svarar gentemot 
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styrelsen och är ansvarig för resultaten: “Jeg har veldigt stor respekt for de trenere som 

klarer at balansere på den linan mellan at hålla en auktoriter stil og samtidligt vara, på en 

måte, open for diskusjoner.” 

 

Angående tränarens fokus på uppgift/resultat- eller relationsorientering svarade han att han 

inte upplevde denna tränare som en “typisk” tränare: 

 

Jeg vil tro at det var en kombinasjon av dessa även om vi hade et mål, 

men samtidligt var han veldigt opptatt av at vi skulle vara en 

harmonisk gruppe og at det icke skulle vara några konflikter eller 

problemer. Han var icke sån typisk trener som gjorde alt för at nå et 

mål… 

 

5.6  Vilken typ av ledarstil upplever de spelare som är verksamma 

i Norge att tränaren har? 

Spiller 1 anser att hans tränare är väldigt långt ut på skalan åt det auktoritära hållet. Han 

upplever också att hans tränare jobbar efter en kombination av uppgifts- och 

relationsorientering, men det är mest fokus på uppgiften och resultaten. Denna fokusering 

är något som spelaren känner sig bekväm med och föredrar följaktligen tränare som har den 

stilen. Men han påpekar att det är beroende av spelarens förhållande till tränaren är. 

Spelaren menar att tränare, generellt sett, är väldigt uppgifts- och resultatorienterade och 

beskriver en förklaring till att tränare antar den orienteringen: 

 

Det er en stor forskjell på fotballtrenere och andre typer av chefer som 

jeg har opplevt i arbetslivet. Jeg föler at det er icke noen tvivel om at 

det er et stort resultatpress inom fotballen. Hvis du icke levererar så er 

du på kroken og bära ut ganska sjappt. Du får icke så mange sjanser 

[...] Jeg tror at det er specielle typer som er fotballtrenere. Mange er 

veldigt resultatorienterte. Men jeg er sån at jeg syns at der er greit… 
 

I samtalet med Spiller 1 framkommer det att han anser att ledarskapet inom fotbollen är 

betydligt mer auktoritärt än inom arbetslivet. Han tror att ledarskapet inom fotbollen är 
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ganska extremt och han betvivlar att folk inom mer vardagliga yrken skulle acceptera ett 

”fotbollsledarskap”. Han anser dock inte att denna form av ledarskap är fel. Han tror den 

auktoritära ledarstilen inom fotbollen kommer sig av att det är större resultatpress inom 

fotbollen, att det är mer fokus på de kortsiktiga resultaten samt att det är enkelt att avgöra 

prestationer: 

 

Det er veldigt lett at måle inom fotballen, du har ju tabellen. Der finns 

det inge unnskyldninger, er du på tredje plass så er du på tredje plass 

og er du på sjunde plass så er du på sjunde plass. 
 

Spiller 2 var väldigt bestämd då han skulle kategorisera sin tränare i termer av auktoritär 

kontra demokratisk. Han svarade att tränaren var väldigt demokratisk och att det nästan 

blev på gränsen till för mycket demokrati: 

 

Ja, det var perioder då jeg fölte att det var en spiller som kom in og sa 

något og nesten bestemde för treneren i några situationer [...] Ibland 

fölte jeg att han ville diskutera alt för mye. 

 

Spelaren tycker att tränaren var både uppgiftsorienterad och relationsorienterad. Han 

upplevde att bägge delarna framhävdes lika mycket och att det var lika viktiga för honom. 

Spelaren tror att tränarens omfattande erfarenhet av elitfotbollen som spelare kunde vara en 

bidragande orsak till att det fanns en tydlig balans mellan orienteringen. Laget nådde 

framgång under de två åren som Spiller 2 spelade under denna tränare. Han är övertygad 

om att tränarens ledarstil var en starkt bidragande orsak till detta. På frågan om spelaren 

tycker att denna tränare skiljer sig åt från andra tränare han har haft svarade han att denne 

var annorlunda. 

 

Spelare 6 menar att hans tränares ledarstil klart väger över åt det auktoritära hållet: 

”Tränaren är strikt, sträng och hård [...] Det som vi säger har inte så stor betydelse.” 

 

Spelare 6 är även han inne på att ledarskapet blir vad spelarna gör det till. Han nämner 

exempelvis förfarandet då man skulle tillsätta ett Spelarråd:  

 

Han har sagt att vi borde ha tre spelare i spelarrådet. Han tyckte att vi 
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skulle ha en ny, en erfaren och en ung spelare. Han valde tre stycken 

själv och sen frågade han spelarna; vad tycker ni om dem? Det var 

inget som sa något så i stort sett var det han som valde spelarna! 

 

Tränaren får och har den makten samt positionen som spelarna ger honom. Spelaren 

upplever likaså att tränaren är mer uppgiftsorienterad är relationsorienterad även om han 

försöker att fokusera på hela gruppen. Han nämner som exempel att tränaren agerar väldigt 

stöttande i halvtid då han märker att spelarna har kört fast med en angiven uppgift.  

 

5.7 Skiljer sig spelarnas upplevelse av ledarskapet mellan 

länderna?  

Spiller 5 och Spelare 6 har erfarenhet av elitfotboll i båda länderna. De blev även 

intervjuade om deras generella upplevelser av ledarskapet i Norge respektive Sverige. 

Frågorna berörde avstånd och beslutsfattande, men intervjuerna berörde också andra 

jämförelseaspekter av ledarskapet. Svaren de levererade visade att Spiller 5 har upplevt en 

del klara skillnader mellan länderna medan Spelare 6 fann färre skillnader, men trodde 

huvudsakligen att de skillnaderna som fanns var beroende av divisionstillhörighet och 

huruvida klubbarna var hel- eller halvprofessionella. 

 

5.7.1 Relation och avstånd till tränare 

Spelare 6 har haft tre tränare i Norge. Två av de tränarna var väldigt strikta, hårda och ville 

visa vem som bestämde. Den tredje tränaren försökte bli kompis med spelarna och det 

fungerade inte överhuvudtaget. Även Spiller 5 nämnde att tränare i Norge vill visa vem 

som är chef. Han trodde att det kan vara ett resultat av en större ”passion” för fotbollen i 

Norge. Han menade att det är lite mer vilja och utrymme för att visa sina känslor i norsk 

fotboll: 

 

Den treneren jeg hade i min svenske klubb var litt konfliktskygg, han 

sa og gjorde ting for og unngå konflikter, han ville icke ta konflikter. 

Jeg opplevde i min förra norske klubb at der kunde det gå en kule 

varmt på treninga, man kunde be trenaren ryka og reisa. En gang sa 

min trenere der att jeg kunde dra åt helvete. Det vill aldrig min trenere 
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i Sverige ha sagt. Jeg og den treneren fra Norge ha kjempekontakt 

idag. Det bare viser at trots alt så handler det om fölelser og ´passion´ 

til fotballen. På så sett er nok norske trenere mere tuffe. De våger 

faktiskt at ta en konfrontasjon, de vil vise på en måte at di er sjefen, i 

Sverige er det mer at man skjuter på det. 
 

Spelare 3 i studien gjorde en jämförelse till utländska tränare som han har haft i Sverige där 

han menade att de tränarna var mer modiga vid konflikter och såg det som något positivt. 

Spiller 5 är inne på samma linje vad det gäller norska tränare. Han menar att norska tränare 

är mer beredda att ta en konflikt för att sedan vända det till något positivt. Han antyder att 

det beror på relationen mellan tränare och spelare och att man kanske visar upp en större 

vilja att vinna i Norge och dessutom har förståelse för det: 

 

En av de treneren jeg hade i Norge var veldigt sån at han kunde dikte 

til og ta en fight på banen for at sen bruke det til något positivt vidare. 

Han skjönner at detta handler trots alt om at spillerna vil lagets beste. 

En av de mer erfarna spillerna i den klubben kjäfte, smällde og kunde 

gå helt amok, men det handle om at den spillern ville vinna var eneste 

kamp med laget. Det handler bara om vilje til at vinne. 

 

Spiller 5 nämnde tidigare i intervjun att han uppfattade svenska spelare som lite fega 

gentemot tränaren. Han exemplifierade detta med reaktionerna från hans svenska 

lagkamrater när han bad sin tränare om ledigt. Han förklarade sin inställning med att säga: 

“Jeg tror att norrmän er mer rätt på sak og fronter problemer og er ute etter att lösa 

problemer.”  

 

5.7.2 Beslutsfattande och involvering av spelare 

Spelare 6 upplevde, liksom Spiller 1, att norska spelare inte sa så mycket under 

spelarmöten. Han menade att spelargruppen var ganska tillbakadragen och att det var några 

få spelare som vågade säga något. 

 

Spiller 5 hade en annan uppfattning och menade att svenska spelare var alltför försiktiga 
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gentemot tränare. Han tror att det finns kulturella skillnader: 

 

Ja, det erfarte jag i mina båda svenska klubbar att man er veldigt 

varsam, men det ligger kanske i den svenska kulturen. Man kanske har 

större respekt, eller har större ydmjukhet over for ledningen. Jeg tror 

att man i fotball, om man ska vinne, ska man komme og bli bäst i 

Allsvenskan eller i en liga må man jobbe mot samme mål og då må 

alle känna sig involverade. Der er kansje norske klubber sterkere. 

Spillerne er mye sterkere sammen og våger tykke til.  

 

5.7.3 Auktoritärt - demokratiskt 

Spelare 6 har inte upplevt någon skillnad mellan länderna vad det gäller auktoritärt och 

demokratiskt ledarskap. Han anser att det är auktoritärt i både Sverige och Norge. Spiller 5 

däremot menar att ledarskapet är mer auktoritärt i Sverige och att det förmodligen beror på 

spelarnas sätt att vara. I Norge vill spelarna vara mer involverade och blir sedermera det 

också: 

 

Ja, i den grad at spillere i Sverige icke tar noen som helst standpunkt. 

Det auktoritera ledarskapet beror kanske mest på spilleren. For jeg tror 

nok at, även om det icke er så stor forskjell, så handler det mest om 

spillerna og den tradisjon som er i Sverige. I Norge så er man vant på 

den måten at spillerna ska stå opp og vara med og besteme [...] Jeg har 

erfart at man kansje i Norge har en större demokrati og spillerne står 

sterkere opp emot både klubb og trenerteam, på godt og ont. 

 

En av de skillnaderna som Spelare 6 kunde identifiera var att han ansåg att norska tränare är 

bättre på att fokusera på hela spelargruppen istället för, som svenska tränare, vara mer 

inriktade på ”startelvan”: 

 

Det kanske är lite skillnad mellan tränare i Sverige och Norge vad det 

gäller hur man försöker motivera spelarna. Som till exempel den här 

tränaren som jag har nu, han är väldigt fokuserad på hela gruppen. 

Speciellt de spelarna som inte spelar så mycket. Han försöker hjälpa 
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dem och säger till dem vad de ska göra bättre för att komma in i 

startelvan. I de lagen jag har varit i Sverige har man fokuserat lite mer 

på startelvan och lite mindre på de som sitter på bänken. 

 

Vad det gällde skillnader och likheter i uppgifts- samt relationsorientering ansåg han att det 

var lika mellan länderna. Tränarna i båda länderna jobbar efter en kombination av dessa. 

Spiller 5 upplevde också att de tränare som han har haft har varit både uppgifts- och 

relationsorienterade, men påpekade att det har kommit en ny generation tränare i Norge 

som är väldigt resultatorienterade. 

 

Spelare 6 tyckte dock att tränarna i Norge är mer måna om att skapa en god grupp. 

Försöken lyckas inte alltid, men man är mer ambitiös att försöka än i Sverige: 

 

I Norge fokuserar man på att göra sitt bästa och skapa en god 

spelargrupp genom att göra gemensamma aktiviteter utanför fotbollen, 

men man lyckas kanske inte alltid… Jag tycker att själva lagbyggande, 

att svetsa samman gruppen, fungerar lite bättre i Sverige. Min 

uppfattning kan i för sig kanske bero på att jag är utlänning här. 

Norrmännen håller ihop i en grupp och vi utlänningar i laget håller 

ihop i en annan grupp. Ibland blir det lite splittrat. 

 

Spiller 5 håller med om att man i Norge är mer handlingskraftig när det kommer till sociala 

aktiviteter, något han själv upplevde i sin f.d. norska klubb. Det kan ha berott på att de 

flesta spelarna i den klubben kom från andra städer och behovet var större för aktiviteter. 

Tanken var att man skulle skapa en gemensam känsla för laget och klubben. Klubben var 

väldigt duktig på att ta hjälp av externa krafter.  
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6. Slutsatser och diskussion 
 

 
 

För att konkretisera spelarnas upplevelser av beslutsfattande kommer författarna nedan att 

tolka svaren och kategorisera de i Tannenbaum och Schmidts modell för deltagande i beslut 

samt maktfördelning.  

 

6.1 Beslutsfattande 

De svenska tränarna placeras på blocken 1, 2 och 5. Tolkningen är att Spelare 3:s tränare är 

den mest demokratiske av dem. Han har en önskan om att involvera spelarna vid beslut, 

men får liten respons. Han presenterar problem och tar emot idéer, dock är det han som 

fattar besluten i slutändan. Spelare 4:s och Spiller 5:s respektive tränare är mer auktoritära. 

Båda två var överens om att orsaken till att tränarna tog besluten själva kunde grunda sig i 

att spelarna inte vågade framföra sina åsikter. Kommentarer som ”överdriven respekt” 

uttalades.  

 

Ingen av de svenska spelarna ansåg att det fanns någon konkret struktur kring 

beslutsprocesser. Det enda som kan likna en strukturerad beslutsprocess var den 

beslutsgången som en spelare menade gick genom spelarrådet.  

 

Tolkning av de norska spelarnas upplevelser placerar tränarna på blocken 2, 4 och 6.  

Spiller 2: s tränare är den som av författarna tolkas som den mest demokratiske i hela 

studien. Spelaren beskriver honom som involverande och stor tillit till spelargruppens 

kunskap. Denne tränares ledarstil skulle kunna tolkas som klar block 7, men han definierar 
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tydliga gränser inom vilka gruppen får fatta beslut och placeras sedermera på block 6. 

Spiller 1 uttrycker att han inte har några större möjligheter att påverka beslut, bortsett från 

specifika situationer. Han blir emellertid rådfrågad emellanåt vilket tyder på att tränaren har 

en viss önskan om att involvera spelaren i besluten. Tränaren blir därmed placerad på block 

4. 

 

I spelare nummer 6: s fall verkar det råda en osäkerhet i relationen mellan tränare och 

spelargruppen. Tränaren bjuder in spelarna till diskussioner, men spelaren upplever det som 

att tränaren i slutändan ändå fattar egna beslut. Detta kan tolkas som att tränaren vill veta 

vad spelarna tycker, men inte för att beslut kan justeras utan för att denne ska veta vilka 

argument han ska trycka på för att beslutet ska accepteras. Därför blir tränaren placerad på 

block 2. 

 

Samtliga norska spelare nämnde att det fanns uttalad struktur kring beslutsprocesser, men i 

olika grader. Den spelaren som hade den mest demokratiska och involverande tränaren i 

studien upplevde en väldigt tydlig struktur. De två andra upplevde olika former av uttalad 

struktur, men båda konstaterade att det i stort sett var ett spel för galleriet. Den kanske mest 

erfarna respondenten hävdade att han har deltagit i många spelarmöten i sin karriär där man 

har försökt att involvera samtliga spelare i beslut och utvärderingar. Han upplevde dock, 

som många andra i studien, att resultatet ofta blev det tränaren vill.  

 

6.2 Jämförelse av beslutsfattande 

Inom kategorin beslutsfattandet är det svårt att urskönja några tydliga skillnader mellan 

länderna. Snarare är det likheterna som framträder. I princip samtliga spelare är överens om 

att det är tränaren som tar besluten i slutändan. Den tolkning som kan göras med hjälp av 

denna modell är att två av de spelare som är verksamma i Sverige upplever att de i stort sett 

inte har något att säga till om. Deras tränare fattar samtliga beslut utan involvering av 

spelare, vilket indikerar på ett tämligen auktoritärt ledarskap. De spelare som är verksamma 

i Norge har mer skilda upplevelser, men de upplevs som något mindre auktoritära än de 

svenska tränarna.  

 

Spelarna som är verksamma i Sverige trodde att orsaken till att tränaren fattade alla beslut 

på egen hand berodde på att spelarna själva inte framförde sina åsikter. Detta resulterar 
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naturligtvis i att tränaren blir uppfattad som mer auktoritär. De norska spelarna upplever att 

det finns en inbjudan till involvering, men att spelarna är medvetna om att deras åsikt ändå 

inte kommer att beaktas.  

 

Spelarnas ”tystnad” kan tolkas på flera sätt. Men de mest troliga förklaringarna är tidigare 

erfarenhet av misslyckade försök till påverkan samt spelarnas inbördes konkurrenssituation. 

Det sistnämnda beror på att spelarna förmodligen vill maximera sina chanser till att bli 

uttagna i startuppställningen och därför inte vill framstå i dålig dager hos tränaren genom 

att uppfattas som ”problemmakare”.  

 

Spelarnas tystnad innebär att ingen diskussion uppstår och att tränaren får ta ett beslut 

utifrån vad han tror är bäst för laget. Detta kan i sin tur innebära att tränaren får en mer 

auktoritär prägel än vad han själv önskar. Naturligtvis måste tränaren som ledare för 

gruppen skapa en atmosfär där spelare vågar ta upp problem, vågar involvera sig i 

beslutsfattande och tro på att deras åsikt är av betydelse. Vilket beslut som fattas är 

förmodligen inte det viktigaste, men att spelarna känner sig delaktiga i verksamheten är av 

stor betydelse. 

 

Tidigare forskning kring beslutsfattande i norsk fotboll bekräftas i stor grad i denna studie. 

I en tidigare undersökning uttryckte de norska spelarna en önskan om att i större 

utsträckning bli tillfrågade om råd. Alla tre spelare som har norskt ursprung i denna studie 

uttryckte explicit att de anser att det är viktigt att spelare känner sig involverade och att 

tränarna bör involvera spelarna i högre grad än vad man gör idag. 

 

6.3 Avstånd till tränaren  

För att förstå hur avståndet ser ut mellan tränare och spelare har författarna valt att fokusera 

på tre aspekter; hur spelaren upplever nivåskillnaden mellan sig själva och tränaren, hur 

spelarna beskriver sin relation till tränaren, vem som tar initiativet till kommunikation 

mellan parterna 

 

I princip samtliga sex spelare upplever att avståndet mellan dem och tränaren är kort samt 

att de har en god relation till tränaren. Svaren från de norska spelarna är en bekräftelse av 

en ovan nämnd studie av norska fotbollsspelare. Resultatet i den studien visade att spelarna 
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vill bli mer involverade i beslutsfattande och att de upplevde ett relativt kort avstånd till sin 

tränare. Trots detta ska man inte utifrån den här studien dra några som helst slutsatser att 

samtliga spelare i varje spelares lag har likartad relation till tränaren. Resultatet är sannolikt 

en konsekvens av valet av respondenter till undersökningen. Samtliga spelare är äldre, 

rutinerade och ordinarie spelare i respektive lag varför det faller sig naturligt att de har en 

hög status och bra förhållningssätt gentemot tränaren. Flera av spelarna menar att relation 

och avstånd till tränaren är beroende av bl. a. rutin och ålder. Majoriteten av spelare kände 

förtroende för sin tränare vad det gäller att saker och ting stannar parterna emellan.  

 

Trots att spelarna verkar ha goda relationer till sina tränare är det noterbart att de flesta 

spelarna upplevde att det oftast är tränaren som tar initiativet till kommunikation.  

Detta behöver inte vara en konsekvens av hur tränaren är som person eller ledare, det kan 

snarare bero på spelarens karaktär. En spelare utvecklade resonemanget och menade att en 

dialog handlar om två personer och följaktligen blir kommunikationen det spelaren gör det 

till. Denna spelare, som för övrigt var en av dem som har spelat i båda länderna, menade att 

svenskar kanske har för stor respekt och ödmjukhet för sin tränare. Norska spelare, och 

även tränare, är enligt spelaren mer öppna till att konfrontera problem.  

 

Denna spelare samt en annan spelare som har erfarenhet av icke-svenska tränare upplevde 

att icke-svenska tränare såg på konflikter som något utvecklande medan svenska tränare var 

konflikträdda. En förklaring till detta kan ligga i vad Spiller 5 och Spelare 6 sade om att 

tränarna i Norge vill visa vem som är chef.  

 

6.4 Ledarstilar 

Som tidigare konstaterat kan man endast urskönja marginella skillnader mellan länderna. 

De två spelarna som har spelat i båda länderna kunde dock, oberoende av varandra, 

identifiera en stor skillnad. Båda menade att tränarna i Norge är mer fokuserade på att 

bygga en god sammanhållning i gruppen genom sociala aktiviteter. De vill inte påstå att 

man har bättre lagsammanhållning i Norge, men de hävdar att ambitionerna till att skapa 

det är högre. Från intervjuerna med alla spelare kan man finna upplevelser som tyder på att 

norska tränare är mer benägna att definiera sin egen respektive spelarnas maktposition. 

Dels genom att vara tydlig med att visa vem som är chef och dels genom att faktiskt våga ta 

konflikter. Uppkomna konflikter mellan tränare och spelare, som exempelvis den som en av 
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de norska spelarna omtalade, innebär att maktpositioner och gränser definieras. 

Tveksamheter som i fallet där en svensk tränare i mitten av säsongen fick samla spelarna 

för att tala om vad deras uppgift och maktposition var kan undvikas med hjälp av större 

öppenhet från början. 

 

6.5 Diskussion 

Författarna har kommit fram till ett antal slutsatser i den här studien. Den första och kanske 

viktigaste är att det, utifrån de resultat som framkommit, inte går att avgöra utifrån 

spelarnas upplevelser, huruvida Sverige eller Norge praktiserar ett mer eller mindre 

auktoritärt ledarskap. Innan studien startade var författarna av uppfattningen att norskt 

ledarskap var mer auktoritärt än det svenska. Detta har inte bekräftats, snarare tvärtom. 

Landsgränser har i detta fall inget med ledarskapsstil att göra.  Undersökningen har därmed 

visat att ledarskapet inom svensk elitfotboll inte motsvarar den allmänna uppfattningen av 

det “svenska” ledarskapet som demokratiskt och diplomatiskt. Tränaren är den som 

bestämmer och innehar det yttersta ansvaret.  

 

Studien visade dock att de flesta spelarna trivs med denna struktur. Varför de gör det är en 

fråga av djupare karaktär som är mycket svår att besvara. Inom fotbollen är det oftast 

tränaren som pekas ut som “syndabock” då resultaten inte motsvarar förväntningarna. 

Möjligtvis vill inte spelarna vara den som utpekas i massmedia som syndabock vid 

misslyckanden. Det kanske förefaller enklare att ge hela ansvaret till tränaren från början. 

Detta tankesätt bekräftas av författarna till boken ”Kampen utan ball”. De menar att 

aktörerna inom och runt fotbollen ofta begår ”attribueringsfeil”.29 Detta är en psykologisk 

term för när man vill tillskriva orsaker synliga eller antagna förklaringar även om de 

egentliga orsakssambanden är väsentligt mer komplexa eller beroende av tillfälligheter. 

Detta syns framförallt inom massmedias bevakning av fotbollen. Massmedia tabloiserar, 

vilket innebär att man vill profilera vinnaren eller förloraren. Oftast handlar det om att hitta 

hjälten eller syndabocken. Komplexiteten och tillfälligheterna säljer inte lösnummer utan 

det är individerna som gör det. Denna tabloisering har, som mycket annat i norsk fotboll, 

influerats av engelsk massmedias bevakning av engelsk fotboll En orsak till att norsk 

massmedia väljer att vinkla det så pass hårt är att man i Norge har inspirerats av engelsk 

                                                           
29 Gammelsæter, Ohr, 2002, pp. 90-92 
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fotboll. Historikerna Goksöyr och Olstad har till och med gått så långt att de kallar Norge 

för ”Englands lilla vän”. Fotbollen i Norge har även inspirerats kommersialiseringsmässigt 

av England. Den ökade kommersialiseringen har inneburit större individfokus och högre 

krav på snabba resultat.30   

 

Det är lätt gjort, men kanske felaktigt, att dra slutsatsen att lite involvering av spelare i 

beslutsfattande betyder att tränaren är auktoritär. På flera ställen i resultatdelen 

framkommer det att tränarna, både de norska och svenska, ofta bjuder in till diskussion men 

att spelargruppen inte utnyttjar det. Mycket handlar om tränarens personlighet, spelarens 

roll och status i laget samt spelarens önskan om att ha en god relation till tränaren. Det är 

nämnvärt att de spelare som anser sig ha väldigt god kontakt med sina tränare och vidare 

tror att tränaren behandlar spelare olika, är två spelare som spelar i Allsvenskan och som 

dessutom är ordinarie i sina respektive lag. Detta tolkar författarna på följande sätt:  

 

God prestation på fotbollsplan → God relation till tränaren 
 

Intressant är att det i den inledande delen av denna studie framkom att en demokratisk 

ledarstil ofta skapar stor trivsel, men är inte den stil som ger bäst resultat. Spiller 2 och 

spelare 3 bekräftade detta. Spelare 3: s tränare stämmer överens med Svedbergs 

beskrivning av demokratiskt ledarskap. Svedberg påstår att denne typ av tränare aktivt 

hävdar grundläggande värden och gruppens mål.31 Detta visade sig genom att tränaren gick 

igenom normer, hur spelarna skulle bete sig och tog dessutom hjälp av en utomstående 

firma för att arbeta fram gruppens målsättningar. 

 

Den tränare som av författarna tolkas som mest demokratisk var också den som involverade 

spelarna mest i beslutsfattandet. En annan intressant aspekt är att det av spelare nämns att 

de inte är särskilt intresserade av att ha en demokratisk ledare. Ändå är det denna form av 

ledarskap som i allmänhet anses vara det eftersträvansvärda. Kanske är det så att ett 

demokratiskt ledarskap inte passar sig inom fotbollen? Fotbollsspelare kanske helt enkelt 

vill ha en tränare som pekar med hela handen och fattar besluten? Spelarna i 

undersökningen upplevde inte att de blev involverade i beslutsfattande i någon större 

utsträckning. En av de norska spelarna tyckte att han blev väldigt involverad, men de flesta 
                                                           
30 Goksöyr Matti, Olstad Finn, FOTBALL! – Norges fotballforbund 100 år,  (Eurolitho, Italia, 2002), s.98 
31 Svedberg, 2003, pp. 297-298  
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menade att deras involvering oftast bara gällde småsaker. Anmärkningsvärt är att i princip 

samtliga spelare upplevde sin relation till tränaren som bra. Detta, samt kommentarer om 

att man inte har något större behov till deltagande i beslut, kan tolkas som att spelarna inte 

ser involvering som en viktig sida av sin bedömning av respektive tränare. Det kan tänkas 

att spelare inte reflekterar så mycket kring en sådan aspekt av fotbollen. Fotboll på elitnivå 

handlar om att vinna vilket innebär att resultaten räknas och inte graden av deltagande i 

beslut. Möjligtvis har dessa fotbollsspelares vaga inställning till involvering att göra med en 

form av ansvarsundanflykt som nämndes tidigare?  

 

Spiller 5 talade mycket om att ledarskapet blir vad spelarna gör det till. Hans tränare fick en 

auktoritär stämpel eftersom ingen av spelarna sa vad de tyckte om saker och ting. Istället 

förde man diskussionen bakom tränarens rygg vilket fick honom till att ta till en auktoritär 

stil för att klargöra vem som var chef. Om spelarna hade tagit sitt ansvar från början hade 

situationen aldrig uppstått. Men man kan kanske inte beskylla själva fotbollsspelaren för 

hans agerande. Över 150 års manifesterande av fotbollens hierarki ändrar man inte på en 

dag. Fotbollen utvecklades med baktanken att det skulle bli ett utmärkt element i att 

uppfostra unga män i militäriskt och strategiskt tänkande. Naturligtvis antog man, som 

många andra nya verksamheter under 1800-talet, en militärisk organisationsstruktur vilket 

lever än idag. Samma sak gäller fotbollen. Ett lag består av elva stycken unika, tänkande 

och självständiga individer som ska besegra ett motståndarlag. Tränare och även spelare 

nedvärderar spelarnas roll till maskiner. De gamla traditionerna hänger kvar inom fotbollen 

medan samhället runtomkring uppfostrar individer i demokrati och kritiskt granskande av 

auktoriteter. En spelares tränare förstod detta. Han var 37 år gammal och hade själv en 

gedigen erfarenhet som spelare. Han sa vad som kan bli framtidens ledarstil, oavsett om du 

är tränare i Vålerenga eller Djurgården; 

 

[...] her sitter det så mye bra fotballkunskap att vi må få fram något av 

det og att spillergruppa må vara enig om ting. Sammen så er vi mye 

starkare än om jeg ska besteme alle ting. 

 

6.6 Vidare forskning 

Studien har väckt en del intressanta frågeställningar för vidare forskning. Den mest 
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intressanta är dock det faktum att fotbollstränare uppfatas som mer auktoritära om de har en 

tystlåten spelargrupp att jobba med. Flera av spelarna menade att deras respektive tränare 

försökte att involvera spelarna i beslutsfattande, men att spelarna inte tog möjligheten och 

därför fick tränaren fatta beslut på egen hand. Hur ser elittränarna på detta resonemang? 

Vilka mekanismer leder till ett sådant gruppklimat? Varför vill inte spelarna ta möjligheten 

att påveka besluten? Svaren på dessa frågor kan förmodligen utveckla tränarskapet och 

skapa mer gynsamma förhållanden för att bygga en spelargrupp som strävar mot ett 

gemensamt mål.  

 

En annan intressant fråga i aktuellt ämne behandlar vad spelarna egentligen involverar i 

sina upplevelser av tränarens ledarskap. Är det spelarens personlighet i allmänhet eller den 

personlighet som formas i en fotbollsmiljö som utvärderas? Det är ju inte sagt att den 

personlighet tränaren har i fotbollslaget är samma utanför fotbollens värld. Här bör aspekter 

som miljö beaktas. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor till spelare som har erfarenheter från ett land. 

 
Allmänna frågor  
           Hur länge har du haft denna tränare? 

  Vilken division har du haft tränaren i? 

  Hur uppfattar du din egen status i laget?  

  Din ålder? 

  Klubb? 

 

1. Hur delaktiga upplever spelarna att de är vid beslutsfattande?  
 Hur upplever du att beslut tas i gruppen kring…  

 - målsättningar 

- träningsupplägg för säsongen (t.ex. antalet träningar, träningsläger, 

träningsmatcher m.m.)  

 - justeringar av schemat från vecka till vecka  

 - upplägg av enskilda träningar (t.ex. intensitet, övningar) 

 - taktiskt upplägg inför match 

 - taktisk upplägg under match (även i halvtid) 

  

  I vilka situationer har du upplevt att du har kunnat påverka beslutsprocesser? 

  I vilka situationer har du upplevt att du inte har haft möjlighet att påverka? 

  I vilka situationer har du upplevt att hela spelargruppen har haft möjlighet att påverka 

beslutsfattandet? 

  I vilka situationer har du upplevt att spelargruppen inte har haft möjlighet att påverka 

beslutsfattandet? 

  Vad tror du påverkar tränarens ambition till att involvera spelarna i beslutsfattande? 

- tränarens ålder? 

- tränarens tränarerfarenhet? 

- tillit till spelargruppen? 

 

2. Hur ser spelarna på avståndet mellan spelare och tränare?  
 Beskriv hur du upplever din relation till tränaren? 

 Vem tar oftast initiativet till kommunikation? 
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 Tror du att tränaren har olika relation till olika spelare? Motivera. Orsaker. 
 Om ja på föregående fråga, när visar det sig tydligast? 

  Hur upplever du kommunikationen mellan spelare och tränare?  

 Upplever du att din tränare lägger tonvikten på prestation och resultat, på lagbyggande 

och relationer eller en kombination av dessa? 

  Känner du att du kan prata med din tränare i förtroende gällande ämnen som inte har 

direkt att göra med fotboll? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor till spelare som har erfarenheter från både Sverige 

och Norge 

Allmänna frågor  
 Hur länge har du haft denna tränare? 

 Vilken division har du haft tränaren i? 

  Hur uppfattar du din egen status i laget?  

  Din ålder? 

  Klubb? 

 

1. Hur delaktiga upplever spelarna att de är vid beslutsfattande?  
 Hur upplever du att beslut tas i gruppen kring…  

 - målsättningar 

- träningsupplägg för säsongen (t.ex. antalet träningar, träningsläger, 

träningsmatcher m.m.)  

 - justeringar av schemat från vecka till vecka  

 - upplägg av enskilda träningar (t.ex. intensitet, övningar) 

 - taktiskt upplägg inför match 

 - taktisk upplägg under match (även i halvtid) 

  

  I vilka situationer har du upplevt att du har kunnat påverka beslutsprocesser? 

  I vilka situationer har du upplevt att du inte har haft möjlighet att påverka? 

  I vilka situationer har du upplevt att hela spelargruppen har haft möjlighet att påverka 

beslutsfattandet? 

  I vilka situationer har du upplevt att spelargruppen inte har haft möjlighet att påverka 

beslutsfattandet? 

  Vad tror du påverkar tränarens ambition till att involvera spelarna i beslutsfattande? 

- tränarens ålder? 

- tränarens tränarerfarenhet? 

- tillit till spelargruppen? 

 

2. Hur ser spelarna på avståndet mellan spelare och tränare?  
 Beskriv hur du upplever din relation till tränaren? 

 Vem tar oftast initiativet till kommunikation? 
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 Tror du att tränaren har olika relation till olika spelare? Motivera. Orsaker. 
 Om ja på föregående fråga, när visar det sig tydligast? 

  Hur upplever du kommunikationen mellan spelare och tränare?  

  Upplever du att din tränare lägger tonvikten på prestation och resultat, på 

lagbyggande och relationer eller en kombination av dessa? 

  Känner du att du kan prata med din tränare i förtroende gällande ämnen som inte har 

direkt att göra med fotboll? 
 
Allmäna frågor: 
 Hur länge har du spelat i respektive land? 

  Vilken division syftar du på i undersökningen? 

  Hur uppfattar du din egen status i laget i respektive land?  

 Klubbar? 

 

Skillnader och likheter 
  Finns det generella likheter mellan ledarskapet i respektive land? Vilka? 

  Finns det generella skillnader mellan ledarskapet i respektive land? Vilka? 

  Beskriv beslutsprocessen i respektive land? Likheter? Skillnader? 

 - målsättningar 

- träningsupplägg för säsongen (t.ex. antalet träningar, träningsläger, 

träningsmatcher m.m.)  

 - justeringar av schemat från vecka till vecka  

 - upplägg av enskilda träningar (t.ex. intensitet, övningar) 

 - taktiskt upplägg inför match 

 - taktisk upplägg under match (även i halvtid) 

 

  Upplever du att ledarskapet i Norge är fokuserad på prestation och resultat, på 

lagbyggande och relationer eller en kombination av dessa? 

  Upplever du att ledarskapet i Sverige är fokuserat på prestation och resultat, på 

lagbyggande och relationer eller en kombination av dessa? 

  Vilka generella slutsatser kan du dra av det norska ledarskapet? Det svenska? 
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Bilaga 3 Sökresultat 

Käll- och litteratursökning 
 
VAD? 
 
Ämnesord:  
 
Idrott 
Idrett 
Fotball 
Fotboll 
Ledelse 
Ledarskap 
Lederskap 
Beslutsfattande 
Beslutsprocesser 
Auktoritärt 
Demokratiskt 
 
VARFÖR? 
 
Vi ville jämföra ledarskap mellan Sverige och Norge utifrån beslutsfattande och avstånd 
inom ämnet fotboll. Därför sökte vi på både norska och svenska ord och således även på 
norska och svenska sökmotorer. 
 
HUR? 
 
Databas Söksträng     Antal träffar 

Libris Autoritärt Ledarskap    1 

Libris Fotboll Ledarskap    8 

Libris Fotball Ledelse     1 

Libris Beslutsprocesser    77 

Libris Ledarskap Idrott    95 

Bybsys Fotball Ledelse     19 

Bybsys Beslutsfattande      52 

Bybsys Ledelse Idrett     90 

Bybsys Beslutsfattande Ledarskap    1 

Bybsys Beslutsprocesser    12 

Bybsys Ledarskap     184 

Bybsys Demokratiskt Lederskap    3 

 

KOMMENTAR 
 
Vi insåg snabbt att fotboll är ett väldigt brett ämne, likaså ledarskap. Därför har vi 
försökt att avgränsa oss lite mer i sökningarna. Vi har till viss del använt oss av den 
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litteraturen som sökningarna visade, men har även funnit annan litteratur som har varit 
av intresse.  
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