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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Studien skall ge en inblick i den vardag som professionella tränare verkar i, vilket kan skapa 

en vidare utveckling på hur man i denna yrkesroll kan förbereda sig själv och anhöriga för den 

framtid som väntar. Frågeställningarna är: Hur ser den professionella tränaren på sin 

arbetsmiljö?  Hur ser den professionella tränaren på sin yrkesroll?   

Metod 

För att på bästa sätt få fram värdefull data till denna uppsats så valdes den kvalitativa 

intervjun. Däri valdes den semistrukturerade intervjumetoden, där grundbasen utgörs av fasta 

frågor men där följdfrågor kan skapas efterhand beroende på vad intervjupersonen kommer 

med för svar. Fyra manliga fotbollstränare med erfarenhet från den professionella elitnivån i 

Sverige valdes ut till intervjuer. Intervjuerna gjordes på överenskommen plats och pågick 

mellan 30 - 90 min. Intervjuerna spelades in på en digital diktafon.   

Resultat 

Utsattheten hos tränarna har ökat. Risken för utbrändhet, våld och hot likaså. Den ekonomiska 

förtjänsten har stigit och kan idag likställas med en riksdagsman. Arbetsotryggheten är större 

då kravet på framgång ökar från media, sponsorer och supportrar. Tränarna anser att ta sig tid 

för anhöriga är viktigare än att ständigt se på fotboll. Passionen till idrotten är det som håller 

dessa tränare kvar i yrket. Samtliga anser att de har ett samhällsnyttigt värde där det agerar 

både tränare, lärare och ledandeförebilder för en personal av idrottsmän i skiftande åldrar 16-

40. 

Slutsats 

Fotbollen har gått från en idrottsligt styrande verksamhet till en samhällsindustri där 

utomstående krafter har en mer betydande roll för fotbollen än tidigare. Tränarrollen har 

sedan 1990-talet gått från en ledande roll i idrottsklubben till en professionell position med en 

bredare betydelse än att bara ta hand om sina spelare. Den idrottskultur som länge stöttats av 

demokratiska värderingar ur folkhemmet har med den globala ekonomin skapat en tuffare 

arbetsmiljö. Långsiktiga satsningar blir svårare att genomföra då spelare inte längre är 

klubbarna trogna utan ses idag som ett säsongsprojekt. Detta gör att dagens elittränare tvingas 

att använda sig av pragmatiskt ledarskap. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

”Denna omvandling från folkrörelseledare till modern yrkesman är av stort intresse att studera, för 

att kunna förstå betydelsen som tränaren har i framtida utveckling.  Samt att belysa de villkor som 

dagens elittränare verkar under ” 

(Phil 1997, s. 58). 

 

   Att jobba med idrott är få förunnat, det tillhör ett av de yrken som ofta ses mera som en 

hobby än riktigt arbete. På senare tiden har möjligheten att leva på sitt intresse blivit möjligt. 

Det stora intresset för friskvård öppnade dörrarna för personliga tränare (PT). Man kan idag 

träna sig i form med att klättra på konstgjorda klätterväggar vilket skapat möjligheten att vara 

klättringsinstruktör mitt i staden. Skådespelare, operasångare, kantor, musiker är andra 

hobbyyrken som till skillnad från idrotten har en tradition och yrkesstatus. Ingen undrar vad 

du gör om man presenterar sig som skådespelare eller musiker. Teaterhögskolan och 

Musikhögskolan är två kända akademiska institutioner som bägge utbildar till tydliga 

professioner. Lars Lagerbäck, Sven-Göran Eriksson och Pia Sundhage är exempel på några 

framgångsrika tränare som visserligen fått akademisk profession via Gymnastik och 

Idrottshögskolan men då som idrottslärare. Panelen i Sveriges radios kända lekprogram På 

Minuten fick vid en sändning (2011-10-29) frågan vilken position skulle ni välja i ett 

fotbollslag. Ett av svaren löd: Jag vill vara en tränare gå runt i träningsoverall, vara otränad 

och tjäna massa pengar. Lars Lagerbäcks årslön som förbundskapten 1.3 miljoner (Jansson 

2007, s.13) och var tillsammans med Tommy Söderberg under flera år (1998-2004) männen i 

träningsoverall. Hobbyn har blivit legitimt som yrke. Med sådana löner tycks yrket innebära 

möjligheter till både framgång och rikedom. Men rubriker om en annan sida av yrket har på 

senare tid fått plats på tidningarnas löpsedlar. Hot från supportar som lett till tränares 

avgångar med Magnus Persson som det senaste fallet. Utbrändhet, fotbollen är inte 

annorlunda än någon annan arbetsplats och arbetsplatsrelaterade sjukdomar finns även inom 

denna yrkesgrupp, men det var först efter att Olle Nordin gick in i väggen som tränaryrket 

fick ett ansikte utåt (Aftonbladet, Sportbladet,2002- 03-10 ). Man trodde att han om någon 

skulle kunna klara allt med den erfarenhet han fick att klara nederlaget som förbundskapten 

under VM-1990. Framförallt är kraven på att skapa goda resultat åt klubben eller sitt landslag 

som kan störa tränarens psykiska och fysiska balans. 
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   Efter det har flera tränare uttalat sig om svårigheterna, sömnproblem och andra 

stressrelaterade problem.  

 

Att vara tränare är mer än livsstil än ett jobb. Jag blev helt utbränd när jag tränade Nacka. Det 

började med sömnproblem och ständiga förkylningar och i januari 2000 brast det helt.  

(Håkan Ericson, Förbundskapten Herr U-21;  

Aftonbladet, Sportbladet, 2002- 03-10 ). 

 

Den där bollen finns i huvudet hela tiden och det kan vara väldigt slitsamt. Jag har haft två 

blodproppar, opererat hjärtat och nu har ett kärl till pajat ihop, men det är tydligen inget akut. 

Läkarna har ju sagt att jag skulle slutat för längesedan, men det går inte - jag älskar det här och är 

faktiskt, hur knäppt det än låter, beredd att dö för fotbollen. Det är mitt liv.  

(Lennart ”Liston” Söderberg, före detta elittränare; 

Aftonbladet, Sportbladet, 2002- 03- 10 ). 

 

Jag sa ifrån under våren 2000 när situationen blev för jobbig. Jag började känna mig trött och 

hängig och kände av det här med att aldrig vara ledig. Just att aldrig kunna koppla bort fotbollen 

gör att det blir jobbigt som tränare. Man måste undvika ensamvargsrollen som tränare, för det är 

livsfarligt. 

(Alf Westerberg, före detta tränare för Trelleborgs FF; 

Aftonbladet, Sportbladet, 2002-03 -10). 

 

   Trots det finns frågetecken om hur man blir tränare och vad tränaryrket innebär. 

   Studien skall ge en bild av den vardag som professionella tränare verkar i, vilket kan skapa 

en vidare utveckling på hur man i denna yrkesroll kan förbereda sig själv och anhöriga för den 

framtid som väntar. Att ge mera inblick i tränarsysslan och kunna skapa utbildnings material 

för denna typ av yrkesroll. Att ge en större förståelse för förbund och klubbar om de 

arbetsvillkor och tränarnas behov av stöd och avlastning.  

 

1.2 Bakgrund  

Tränare är en roll som finns i olika former i alla idrottsföreningar och grupper runt om i 

världen. I Sverige är det dessutom vanligare med en ideellt arbetande tränare än en 

heltidsanställd sådan. Detta gör att benämningen ”tränare ”blir en svåruppfattad yrkestitel som 

kanske inte tas riktigt på allvar i det övriga samhället. I en avhandling om yrkesstatus i 
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Sverige kommer inte ens heller tränare upp som yrkesval. (Svensson & Ulfsdotter Eriksson 

2009, s. 26). 

  

”Tränarna har blivit professionella yrkesmän med ett stort ansvar i både sportsliga och ekonomiska 

avseenden” (Phil 1997, s. 58) 

 

   Bill Sund (2003) tar upp fotboll som arbetsmarknad, där tränaren i dag är en viktig del för 

att fotbollsmarknaden skall gå runt. Sund belyser även det faktum att det finns en djup 

historisk grund som bottnar i amatörismen som gör att idrotten alltid fått stå vid sidan av 

samhället på egna ben, där lotter och andra insamlingsmetoder fick räcka för att finansiera 

verksamheten (Sund 2003, s. 5f).   

   Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm har sedan många år utbildat tränare via sitt 

tränarprogram men tar inte upp arbetsvillkor för blivande tränare. 

   Clase Annerstedts rapport Framgångsrikt ledarskap inom elitidrotten (2006) tar bland annat 

upp frågor om varför man vill bli tränare, men inte direkt något om tränarnas riktiga 

arbetsmiljö.  

   Det finns idag möjlighet att vara anställd som tränare på heltid i Sverige.  Du behöver dock 

vara verksam på den hösta nivån av elitidrott för att kunna ha det som heltidstjänst 

(Allsvenskan, Superettan ). I Sverige är ca 60 anställda med funktionen huvudtränare 

(chefstränare) då är även Damallsvenskan inräknad (Hassmén, Hjälm, Gustafsson, & Kenttä, 

2007, s. 418). 

   Med extra fokus på problematiken inom yrket vill jag belysa hur det är att vara verksam 

tränare i elitfotbollen. 

 

1.2.1  Begreppet tränare/coach 

Ordet tränare är en svensk synonym till det Engelska coach.  Det finns lite olika teorier om 

hur coach vuxit fram och hur länge ordet existerat. Den mest förekommande förklaringen är 

en form av vagn som drevs fram med hjälp av hästar. Just denna förklaring är anledningen till 

namnet coach för buss. Under 1830-40 talet skall coach varit en form av handledare inom 

skolan Oxford och Cambridge som handledde studenter till sin examen. I slutet på 1800-talet 

skall samma hanledningstänk och titel istället passerats över till de som var ansvariga för 

träningen för en idrottsman eller idrottslag. (Fahlström 2001, s. 5f.; Isberg 2007, s. 63)  
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   I dagens samhälle används coach som ett begrepp på en ledande roll, någon som kan hjälpa 

andra. Jobbcoacher är ett exempel som bl.a. regeringen tagit fram för att hjälpa arbetslösa att 

hitta sysselsättning.  

   Inom idrotten finns det flera vanligt förekommande ord på liknande typer av yrkesroller. 

Tränare, coach, förbundskapten, chefscoach, headcoach, manager, huvudtränare, chefstränare. 

I dagens Sverige använder vi oss oftast av tränare när vi talar om den högst ansvariga 

personen inom klubbidrott. Coach är den titel som oftast använts i USA. När vi är på 

landslagsnivå har titeln ändrats till förbundskapten. Internationellt är manager och coach är 

dem vanligaste titlarna. Inom Engelsk fotboll är det t.ex. manager som är den högsta tränarens 

skala, medans en manager i Sverige och USA är mera som administrativa funktioner liknande 

det vi kallar för sportchef.  

   I denna uppsats kommer för tydlighetens skull titeln tränare att användas som huvudsakligt 

begrepp. Övriga synonymer kommer dock att dyka upp men då endast då det förekommer i 

citat från annan forskning.  

 

1.2.2 Att bli tränare  

Det finns olika sätt att närma sig tränarrollen. Många gånger har tränare skolats in i yrket via 

äldre ledare. Man har blivit kvar efter sin egna spelarkarriär och på så sätt fortsatt inom 

idrotten. Andra har kommit in via sina barn när det behövts hjälp inom klubben och blivit 

kvar. (Gerrevall et al, 2006, s.19f.; Annersted 2006, s. 63)  

Yrket i sig är inte något man direkt utbildar sig till utan har mer en slumpartad karaktär. Helt 

plötsligt arbetar man med ett lag på en nivå som tar så mycket tid att det måste komma in ett 

kontrakt som ger lön. Några direkta annonser via arbetsförmedlingen finns inte utan 

klubbarna sköter förmedlingen av nyanställning för tränare internt eller inom sina kontakter 

via förbund och andra föreningar.     

   Utbildningarna sker huvudsakligen av respektive specialförbund. Stegutbildningar har på 

fotbollen sida funnits sedan 1940 talet (Eliasson 2003, s. 2) och har via olika revideringar 

blivit till ett kursutbud som man idag kan läsa sig till via högskolan. Ett samarbete som i sin 

tur är unikt för idrott i Sverige.   

   Gemensamt för de olika utbildningarna är att ingen ger en yrkestitel som tränare utan bara 

ett diplom på att du har genomgått utbildning för den specifika idrotten. 
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1.2.3 Utbildning 

I en idrottssociologisk undersökning om Amerikanska high school-tränare försökte man 

fastställa den väg som dessa individer hade gått för att nå sin yrkestitel. Framförallt kunde 

man fastslå att någon ren tränarutbildning inte fanns för dessa tränare, utan de hade 

framförallt gått genom lärarutbildningar med tränarrollen som andra ämne. (Sage 1989, s. 

85ff.)  

 

Processen av yrkesval beskrevs genom 3 steg: 

Steg 1: Rekryteringssteget eller Inledningssteget. När ett yrke väljs framför andra. Yrkesval är 

en process som sträcker sig över många år och är ofta ett resultat av personliga och sociala 

erfarenheter och egenskaper. 

 

Steg 2: Professionssocialiseringssteget eller utbildningssteget. Under denna fas får aspiranten 

sin formella utbildning som ges via idrottsförbund, högskola eller universitet.  

 

Steg 3: Den sista fasen av organisatorisk socialisering, då nybörjare börjar arbeta inom det 

valda yrket. 

 

   Processen att omvandla nykomlingar till kompetent arbetskraft innebär mer än att bara lära 

sig de tekniska aspekterna av jobbet, det innebär också att lära sig om kultur som omsluter 

idrotten. Kunna ha särskiljningsförmåga, förstå vissa seder och ritualer och ideologi som 

bidrar till att ett professionellt arbetssätt. Man kan organisatoriskt dela in socialisering i två 

bitar. Den första är rollen lärande, och den andra är en mer allmän uppskattning av kulturen i 

en organisation. Att lära sig kulturen, förstå och skapa få en bild av situationen, en strategi för 

att förstå och tolka vardagliga händelser inom yrket. Med andra ord, hur vi gör saker och det 

som är runt här förmedlas genom en ockupation kultur. (ibid., 1989, s 87) 

 

   Starten i en tränarkarriär kan ske i olika skeenden av livet, så den sociala dynamiken i att 

lära sig att fylla rollkraven skiljer sig något från andra yrken. I många yrken finns ett 

standardiserat format under introduktionsfasen. I polisens arbete tilldelas en ny polis med en 

erfaren polis. Inom medicin finns Allmäntjänstgöringen ”AT perioden”. Hos vissa 

byggnadsföretag finns formell lärlingsutbildning. För tränare finns inget sådant system. Det 

närmaste professionen  tränare som deltagarna i den amerikanska studien kom någon form av 



6 

 

professionssocialiseringssteget var om de hade tränat ungdomslag eller som en del under 

studierna tagit tränaruppdrag som förberedelse för att bli lärare. Beslutet att bli en tränare 

tycks vara subjektivt. Framförallt tycks det bygga på personliga egenskaper och erfarenheter 

inom idrott, samt en önskan att förbli engagerade sport, och en ambition att arbeta med 

ungdomar och tjäna samhället. Sage (ibid., 1989, s 89ff). 

 

1.2.4 Tränarens utveckling 

Lars Phil (1997) har tittat på hur den svenska elittränarrollen utvecklats. Han beskriver hur 

tävlingsidrotten rört sig från att vara en hobby med motion och socialträffpunkt till en tuff 

miljö för både spelare och ledare med krav från olika håll och kanter, vilket framförallt syns i 

de stora idrotterna som fotboll och ishockey. Enligt Phil har idrotten tagit ett stort steg fån de 

tidigare idrottsidealen till att bli en stor ekonomisk industri. TV styr via stora satsningar, 

sponsorer och andra intressenter har pressat upp spelare och tränarlöner (ibid.,1997, s. 58ff).   

   Kraven att lyckas vinna titlar är inte enbart för att skapa glädje åt klubben och dess 

supportrar utan är även viktiga delar i framtidsplaner, planer som kanske inte kan infrias om 

klubben inte lyckas ta sig ut i Europa. Det är absolut mycket mer än bara idrott vilket också 

Isberg påtalar.  

 

”Det framgår med tydlighet att det inte är någon lätt uppgift att vara tränare på elitnivå i ett 

lagspel, snarare handlar det om flera komplexa processer som skall hanteras. Processer som pågår 

på olika nivåer i organisationer och där vissa nivåer kan tänkas variera i betydelse beroende på 

land och fotbollskultur.”  

(Isberg, 2001, s. 6) 

 

   Under 50-och 60 talet går idrotten och i synnerhet fotbollen mot att mer vara en 

underhållning än ren idrottstävling. Idrotten var nu en konkurrent till populära medier som 

radio, tv, bio och teater. Idrotten hade samtidigt börjat kunna nyttja aktivitetsbidrag från 

staten. (Nilsson 1993, se Phil 1997, s. 59) 

   1967 avskaffas amatörlagen av RF. Detta gör att fotbollen för första gången kan ses som ett 

yrke i Sverige. Spelarna var nu inte längre amatörer, utan icke-amatörer (FIFA beprövat 

begrepp) dvs. spelarna är varken amatörer eller proffs utan något lagom däremellan. (Isberg 

1997, s. 179f) Vilket samtidigt öppnade upp idrotten för en kommersiellmarknad för första 

gången. Ett argument mot proffsspelare var att man var rädd för en spelarflykt från de svenska 
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spelarnas sida. Som kontrast till den svenska amatördebatten kan man ta den engelska 

ligafotbollen som redan under slutet av 50–talet köpte och sålde spelare för tiotusentals pund, 

summor som kom att stiga snabbt under 70-talet. Några exempel på stigningen under 50-70 

talet. Dave Mackay 1959 £32000 till Tottenham, Francis Lee 1967 £60,000 till Manchester 

City, Kevin Kegan 1971 £35000 till Liverpool, 1977 Kenny Dalglish £440,000, till 

Liverpool.
1
 (http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_English_football 2011-12-30) 

   Heltidsanställda tränare anställdes allt flitigare under 1970 talet. Då lagen var spelarna och 

ledarna sågs som yrkesmän ökade kraven på deras prestationer detta gav även klubbarna 

högra lönekostnader för att kompensera de aktivas arbetsinsatser. 

 

1.2.5 Tränarens arbetsmiljö  

En stor del av tävlingssäsongen sker på annan ort. Vare sig den Svensk elitfotbollen eller den 

Svenska elitishockeyn har det tuffaste spelschemat jämfört med Engelska Premier League 

eller transatlantiska ishockeyligan NHL (se tabell 1) så betyder det att man är på resandefot 

flera gånger i månaden. Lägg där till Svenska Cupen som pågår under hela året med avsluta i 

Maj. Europacupspelet pågår med spel varannan vecka med start med kvalspel under 

sommaren och avslutas i maj året därpå. Förberedelser för tävlingssäsongen startar vanligtvis 

mitten av november och pågår till slutet av mars. Under försäsong spelas 10-15 

vänskapsmatcher samt något eller några träningsläger som oftast sker där gräsplaner är 

spelbara, oftast i Sydeuropa men det har även förekommit läger i USA. Klubblagen i Sverige 

är spridda från norr till söder.
 2

  

Elitlagen beroende på budget flyger eller åker buss till sina borta matcher där enkelresan kan 

variera mellan 1-8 timmar (Hassmén, et al, 2007 s, 418). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 £ Pund värderat efter det aktuella året, 32000 kr 1959 värderas idag till ca 360,000 kr) 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Finansiell-utveckling/Rakna-pa-inflationen/ 
2
 Elitränarens arbete är styrt efter tävlingssäsongen. Den svenska fotbollssäsongen består av seriespel från april 

till slutet av oktober. Antal matcher under tävlingssäsong under 2012 för premier leage lag antal matcher för Nhl 

lag under 2012  http://sv.wikipedia.org/wiki/National_Hockey_League_2011/2012 

http://en.wikipedia.org/wiki/Liverpool_F.C.
http://en.wikipedia.org/wiki/Kenny_Dalglish
http://en.wikipedia.org/wiki/Liverpool_F.C.
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Tabell 1   

Max antal 

matcher 2012 

    Serie Slutspel Cuper   

Allsvenskan    Nej 5+UEFA   

Elitserien    14 Ja   

Premier    Nej 12+UEFA   

NHL    28 Nej   

 

 

Får tränaren exempelvis klubbens supporters mot sig så kan denna viktiga intressegrupp utöva ett 

sådant hårt tryck på klubbens styrelse och tränares situation till sist blir omöjlig. Motsvarande 

gäller givetvis press från media som har möjlighet att skapa ett hårt arbetsklimat för tränaren. 

Detta får till konsekvens att tränarens förhållande till supportrar och press representanter ofta är 

ganska ansträngd.  Då endast ständiga framgångar tillfredsställer dessa gruppers krav och ofta 

framförs kritik oavsett vilket beslut tränaren än fattar. 

(Phil 1997, s. 63) 

 

   Den 26 April 2013 avgår Djurgårdens tränare Magnus Persson och Sportchefen Tommy 

Jacobsson efter att supportrar tagit sig till klubbens träningsanläggning för att ”samtala”. 

Även spelare konfronterades vid tillfället. En förundersökning inleds mot tre misstänkta som 

förhörs av polisen men fallet läggs kort därefter ner i brist på bevis. (Sveriges radio, 2010-04-

26, 2013-05-06)  

   Efter att ha genomfört en artikelsökning i kvälls- och dagspress från 2001-2011 är det 

tydligt att hot är en del som genomgående drabbar någon eller några tränare varje år. Störst 

antal incidenter går att härleda till storstadslagen. Göteborg, Malmö och Stockholm har alla en 

arbetsmiljö som är betydligt tuffare för elittränarna än i orter som Kalmar, Gävle och Mjällby. 

Även mindre klubbar drabbas dock då och då av hot mot tränare, men där är det endast 

enstaka fall och inte i samma utsträckning som i storstadsklubbarna där man snarare kunnat se 

en ökning.  

   Här är några andra hot som ägt rum under de senaste åren: 

 

September 2010 :Tränaren Michael Borgqvists avhopp från Hammarby IF Fotboll efter att 

där supportrar hotat tränare eller andra ledare. (Corren & TT, 2010-09-07)  

Oktober 2009: Division1-laget Nyköping hockeys tränare Ulf Hall slutar sedan han och 

familjen hotats via anonyma mejl och telefonsamtal. (Corren & TT, 2010-09-07)  
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Oktober 2009: Hammarby Fotboll AB:s ordförande Staffan Thorsell hoppar av efter grova 

hot, bland annat genom telefonsamtal. (Svenska Dagbladet, 2009-10-05) 

Maj 2009: ett antal personer söker upp Örgryte IS Fotboll tränaren Janne Carlssons 

bostad, rycker i dörrar, slår på fönster och skriker ”avgå Janne” i brevinkastet. Carlsson själv 

är inte hemma, däremot hans 16-åriga dotter. (Corren & TT, 2010-09-07) 

November 2008: Johan Tornberg slutar som tränare för Västerås hockey efter hot både mot 

honom själv samt familjen.  (Aftonbladet, Sportbladet, 2008-11-13) 

November 2008: AIK Fotbolls sportchef Ola Andersson och vd:n Charlie Granfelt lämnar 

sina uppdrag. Beskedet föregicks av hot och hårda påtryckningar från supportrar. Det kom 

dessutom efter en turbulent AIK-dag då tränaren Rikard Norling fått lämna sin post, varpå en 

grupp ilskna supportrar stormade presskonferensen med krav på bland annat Ola Anderssons 

avgång. (Corren & TT, 2010-09-07) 

 

1.3 Forskningsläge  

Tränaren: Det har gjorts flertalet forskningsrapporter på tränare framförallt är det 

internationella studier som hittats då man söker på ämnet. När man inriktar sig på just svenska 

elittränare är det dock färre. I Sverige finns ett antal studier där Per Fahlströms avhandling 

Ishockey coacher (2001) och Leif Isbergs rapport serie om tränare inom både fotboll (2001) 

och ishockey (2004) är det mest genomarbetade. Därtill finns ett par FoU rapporter framtagna 

av Riksidrottsförbundet som på olika sätt berör tränarrollen. Flera studier på ämnet har dock 

gjorts men majoriteten tillhör kategorin kandidat eller mastersnivåer. Vilket fungerar mera 

som inspiration än som vetenskapligt säkerställda källor. Utöver det finns flera intressanta 

artiklar som tar upp tränaren från ett psykologiskt perspektiv och mera mot ett 

idrottssociologiskt som den nyss offentliggjorda Mer glädje för pengarna (2013) eller 

”Huliganrapporten” som medierna kommit att kalla den. och Lars Phils artikel Tränarrollen i 

svensk elitfotboll (1997). 

   Dessa olika skrifter kommer utgöra forskningsunderlaget i denna rapport. Jag har valt att 

presentera forskningen under tre huvudrubriker.  

 

 Arbetet 

 Passionen  

 Kraven  
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1.3.1 Arbetet 

 

”En coach är den person som, ensam eller tillsammans med medhjälpare, leder och ansvarar för ett 

övergripande ansvar för den idrottsliga verksamheten. Att vara coach innebär ett övergripande 

ansvar för all planering och träning, att leda laget under matcher samt följa upp inom 

verksamhetens ram.”  

(Fahlström 2001, s.12) 

 

   Elitränarensarbete är styrt efter tävlingssäsongen. Varje enskild klubb har sin individuella 

verksamhetsram och egna stadgar, vilket gör att arbetsuppgifterna ser olika ut beroende på 

nivå och klubb. Att skapa en trivsam arbetsmiljö för spelare och övriga ledare att utveckla och 

slussa in nya talanger, samt skapa ett vinnande lag är några av det arbetsuppgifter man kan 

anse vara rätt så naturliga för en tränare. 

   Elittränarna i Fahlströms (2006) studie ansåg att det fanns tre huvuduppgifter viktigare än 

alla andra. Planera träningen, skapa laganda samt leda träningen. En intressant notering var 

att de spelare och ordföranden som ingick i studien ansåg att coachandet under matchen var 

en av det viktigaste uppgifterna. Att tränarna själva väljer att lägga focus på själva träningarna 

kan ha att göra med att det är där det måste sälja in sina idéer om hur spelarna skall agera och 

att det inte går att betona på samma tydliga sätt under en stressad miljö som ett matchtillfälle. 

Graham Taylor tidigare förbundskapten för engelska herr fotbollslandslaget beskriver att en 

tränare måste få spelarna att lyssna på dig och du måste vara villig att lyssna på dem. 

(Jones et al. 2004 se Hedberg 2009, s. 20) 

   Från RF s utredning Vägen till elittränarskap Eriksson (2006) listar elittränarna i studien det 

som anses vara viktigaste i deras yrkesroll. Där kommer arbetet med gruppen laget som helhet 

före tex matchandet och coachingen vid tävling. Vilket stämmer överens med tränarna i 

Fahlströms (2006) avhandling. 
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Tabell 2 

Viktigaste arbetsuppgifterna, kunskaperna hos en elittränare  

Ledarskap/ledarutveckling/ledarfilosofi (68)  

Mentalträning/mentalaprocesser/mentalrådgivning (50) 

Träningslära/fysiologi/fysiskträning/tester (48) 

Teknik/teknikträning (45) 

Taktik/tävlingsanalys/spelutveckling (42)  

Psykologi/prestationspsykologi/idrottspsykologi (25) 

Kommunikation/relation/att hantera människor (20)  

Matchning/coaching (15)  

Pedagogik/metodik kopplat till den specifika grenen (14)  

Kost och näringslära (12)  

 

Träningsplanering/träningsmodeller/toppning (9) 

 

 

 

   Det som Eriksson (2006) inte presenterar i rapporten är den att tränarna har en hel del andra 

uppgifter som inte nödvändigtvis har med laget att göra. Samtliga punkter i tabellen ovan är 

helt och hållet inriktade på att skapa ett framgångsrikt lag.  

 

”Jag är nog en av dem som är mest inriktad på laget och träningen. Jag vet att många av kollegorna 

i elitserien ofta jobbar på kansliet och har administrativa uppgifter, planerar resor etc. Men det gör 

inte jag vi har ett kansli där folk är tilldelade uppgifter som reseplanering etc. jag jobbar som 

coach, dvs. det som innebär den personliga kontakten med spelarna och deras familjer och sedan 

att planera träningstillfällena alltså den långsiktiga planeringen. Det är vad jag håller på med.” 

(elitserietränare)  

(Fahlströms 2001, s. 109) 

 

   I Phils (1997, s. 61) artikel presenterade han en tränarkår som inte längre kunde fokusera 

enbart på att leda 11 spelare på planen utan flera andra uppgifter hade tillkommit på 

arbetsbeskrivningen. Vara klubbens ansikte utåt med kontakt med media, sponsorer och andra 

intressenter var en av de nya uppgifterna. För att lindra kostnaderna har klubbarna många 

gånger en utökad tjänsteform för tränarna som inte enbart går ut på att ta hand om lagets 

träningar och matcher Fahlström (2001, s. 107). Dessa nya arbetsuppgifter bekräftas bla av 

Isberg (2001) & (2004) och Hassmén 2007. Vanliga uppgifter för tränaren är att planera resor, 

PR event, och skapa goda relationer med sin tränar stab (Hassmén, et al. 2007, s, 416f.). 
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Arbetsuppgifter som tillkommer utöver fotbollen gäller även för tränarna på barn och 

ungdomsnivån, planera cuper och fixa med domare blandas med lottförsäljning och 

planerandet av bilpoler (Gerrevall, et al. 2006, s. 25). 

 

”Den biten har svällt av ekonomiska orsaker. Jag gör mycket mera än att bara vara tränare. Här 

sysslar jag med mycket administration: jag bokar alla resor, jag bokar alla matcher och 

träningsläger, alla praktiska saker runt laget. Jag deltar också i föreningens arbete vad det gäller 

utbildning av ungdomsledare och den biten så att det är ett brett spektrum. Jag är ute hos 

sponsorer, deltar också i föreningsutveckling kan man väl kalla det för.” (elitserietränare)  

(Fahlström 2001, s. 109)  

 

   Det som kommit upp ett det är vitt och brett spektra över de olika arbetsuppgifter som en 

tränare förväntas klara av.  

   Att vara ansvarig för klubbens eller landslagets framgångar innebär även att 

uppmärksamheten och kändisskapet ökar. Trotts det tyder flera rapporter på att just 

uppmärksamheten utanför fotbollsarenan inte är något som tränarna själva anser sig ha behov 

av. Resultatet och erkännandet av andra ledare och spelare väger högre än det allmänna 

kändisskapet. (Annersted 2001, s.93; Fahlström 2001, s. 120f.; Holmström 2008, s. 40; 

Gerrevall, et al. 2006, s. 20f.) 

 

1.3.2 Passionen 

Enligt Annersteds (2006, s.92ff.) rapport Framgångsrikt ledarskap, är kärleken till idrotten 

den största och mest drivande kraften i varför man är elittränare, samtidigt som uppgiften är 

prestations- och relationsinriktad. Hans studie blandar framgångsrika svenska tränare från 

olika idrotter med den gemensamma faktorn att de alla är framgångsrika inom sin idrott.  

Utifrån Annersteds (2006) rapport framgår dessa positiva sidor av tränaryrket: 

 

 Uppleva glädje med att få arbeta med det man tycker om. 

 Spänningen/utmaningen inför stora mästerskap.  

 Känslan att få se sina egna idéer bli till verklighet.  

 Att ta medaljer/vinna segrar.  

 Till viss mån få stå i centrum. 

 Utveckla människor både som idrottare och individer.  
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   Det två RF rapporterna Lärande och erfarenheters värde (Gerrevall, Carlsson och Nilsson 

2006:1) och Vägen till elittränarskap (Eriksson 2006:7) presenterar Svenska idrottsledare som 

verkar professionell och ideel nivå, där viljan att utveckla individerna till ansvarstagande 

medborgare är en av det stora drivkrafterna. (Gerrevall et al, 2006 s.25ff.; Eriksson 2006, 

s.53; Hertting 2007, s.149) beskriver hur barn och ungdomstränarna får sin tillfredställelse 

och bekräftelse genom att se hur det unga individerna utvecklas.  För en ledare är det extra 

glädjande då en spelare gör något oväntat som författaren beskriver  

 

”I slutet av matchen får flickorna en hörna och i kalabaliken framför mål lyckas Louise till sist 

skjuta bollen i mål – hennes första mål någonsin i en fotbollsmatch. Även om hon ser närmast 

generad ut är glädjen stor runt planen, jag (författaren) möter Cecilias (en av ledarna) blick och vi 

gör tummen upp till varandra. (Fält- anteckning 19/9 04) ” 

(Hertting 2007, s. 134) 

 

   Detta är uppenbart en universal inställning hos tränare på alla nivåer och även 

internationellt.  

   Viljan att delta och bjuda på sig själv för att andra ska få ta del av idrotten beskrivs även 

från den amerikanska studien om ”high school”-tränare som nämndes tidigare i denna rapport. 

Där viljan att få ge tillbaka till sporten är en drivande kraft. (Sage 1989, s. 89).  Stevens and 

Weiss (1991) valde att enbart studera kvinnliga tränare och kunde presentera att de som gav 

dem mest tillfredsställelse var att få jobba med unga atleter utveckla deras tränarskap och få 

skapa glädje (Stevens & Weiss1991 se Frederick & Morrison 1999, s.2.). Från Kanada, 

Australien, och Japan och hörs liknande resonemang.( Tamura et al., 1993 se Jowitt 2008, s. 

2.) 

   En annan viktig punkt som upprepas av tränarna från flera studier är den att man få uppleva 

bekräftelse. Denna bekräftelse menar man kommer framförallt från spelare andra ledare och 

till viss del även publik och media.  

 

”…så idrotten är en del av mitt liv. Det är mitt jobb. Det är min fritid, mitt allt, liksom. Det har ju 

styrt var jag har bott….Det har gett mig berömmelse, uppmärksamhet, också kritik, men framför 

allt gett mig uppmärksamhet.” (fotboll) 

(Eriksson 2006, s.46) 

 

   Den bekräftelse man annars kan tänka sig vara gynnsam är den lön som lyckosamma tränare 

kan tillskansa sig men den tycks inte vara den bidragande orsaken till yrkesvalet. Akindutire 
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(1993, s.25) beskriver att man höjt lönerna för de Nigerianska tränarna för att höja dess 

yrkesstatus. Här kan vi se till det man inom psykologin kallar för inre och yttre motivation. 

Den inre motivationen driva av passionen, kärleken till sporten. Den yttre kan vara det 

ekonomiska fördelarna att arbeta på högsta elitnivå, och ett medialt kändisskap. Forskning 

främst inom organisation och arbetsliv har på många olika sätt försökt förstå vart vi 

människor får vår drivkraft ifrån. Den inre och yttre motivationen är ett välstuderat ämne. 

Deci & Ryan, (1985) anser att den inre motivationen är en hållbarare och mera sund 

motivationsfaktor, medans den yttre är betydligt mer förändringsbenägen och kan försvinna, 

kort sagt den är helt enkelt inte trovärdig utan ytterst subjektiv (Deci & Ryan, 1985 se 

Kaufmann, G & Kaufmann A 2010, s144f.). Deci & Ryan, (1985) är inte ensam om denna 

slutsats. En av forskare som funnit liknande resultat som Deci & Ryan är Dr. Sophia Jowett 

vid Loughborough University. Hennes forskning på brittiska tränare ger bilden av att tränarna 

drivs av både inre och yttre motivation men att den inre är starkare och att den yttre enbart 

fungerar då den inre motivationen avtagit. När den inre motivationen är stark så har den yttre 

motivationen inte något direkt påverkan (Jowett 2007, s.7). Hackman & Oldham (1980) ( 

Hackman & Oldham, 1980 se Kaufmann, G & Kaufmann A 2010, s155ff.) menar, att för att 

den inremotivationen skall kunna användas som drivkraft måste individen i detta fall tränaren 

ha det förkunskaper som yrket kräver. Ju mera erfarenhet tränaren skaffar sig ju större 

utmaningar vågar den också ta vilket leder till en nyfikenhet och idee’lusta som vi kunde 

urskönja hos barn och ungdomstränarna i Herttings avhandling (2007). På detta sätt kanske 

man kan säga att idrottskulturens autonoma system fostrar tränare att upptäcka nästa nivå av 

sig själva. Det är inte RF eller SF som går in och styr tränarnas utvecklingsbehov utan det gör 

tränaren själv. Citatet från en av tränarna i Erikssons (2006) rapport talar sitt tydliga språk.  

 

”Jag tror att det är en massa inre drivkraft som betytt mest….att man haft ett mål med det man 

gjort.” (fotboll) 

(Eriksson 2006, s.25) 

  

   Frederick and Morrison (1999) undersökte tränare i USA största college liga NCAA 139 st 

deltog. Från resultatet kunde forskarna se fem olika typer av motivationstyper. inre och yttre 

motivation, egen utveckling och utvecklingsmöjlighet, social (kontakt med aktiva) samt 

professionella relationer (kontakt med andra ledare). (Frederick & Morrison 1999, s. 228ff.)  

   Josef H Reichholf (2010) är professor vid Münchens tekniska universitet och sektionschef 

för ornitologi på Zoologischen Staatssammlung München. Han har försökt förstå sig på 
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idrotten från en liten annan vinkel. Ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv försöker han tolka 

om det finns instinkter i vår natur som gör oss till tävlande varelser. Han hävdar att försöka bli 

en lyckosam, rik och berömd genom idrottsliga prestationer är både tidskrävande och 

betydligt svårare än att tex göra karriär genom affärer eller andra yrkes om råden med 

tydligare lönetrappor och möjligheter till befordran (Reichholf J. H. 2010, s. 29ff). 

 

1.3.3  Kraven 

"Tränaren är en artist, lärare, administrator, ledare, planerare, motivator, 

förhandlare, chef och lyssnare, men skall samtidigt vara mänsklig. " 

(Giges, Petitpas, & Vemacchia, 2004, s. 431).  

 

   Kraven på tränaren och dess prestation kan I många fall ses som skyhöga. Beroende på 

vilken klubb och stad kan kraven skilja stort.  Bill Sund (1997) historiken med intresse för 

idrottensutveckling anser att det finns flera yttre krafter som kan påverka tränarens arbete. 

Dessa har han kallat för Maktfält. Maktfältet är en grupp personer som på något sätt har 

möjlighet pga. sin position att på verka. Styrelsen och sportchefer är ett sådant fält där 

spelarköp och försäljningar ibland kan skötas helt utan tränarens deltagande eller samtycke. 

Sund kallar den gruppen för politikerfältet. “De som styr från styrelserummet”. Politikerfältet 

är samtidigt både arbetsgivare åt tränaren och har på så sätt möjlighet att både sparka tränaren 

vid fördåliga resultat, samt hjälpa tränaren genom att skaffa nya spelare eller behålla viktiga 

spelare för att tränaren skall kunna prestera ett så bra resultat som möjligt.  

   Utöver politikerfältet finns även en drivande kraft från sponsorer som satsat pengar i 

klubben. Lägg därtill supportrarnas önskan om ständig framgång. Men samtidigt som 

politikerfält och sponsorer och supportrar vi kan kalla det samhällsfältet (intressenter som 

påverkar utanför klubben) vill ha sin del av kakan så finns kanske den viktigaste gruppen 

tränaren måste anpassa sig till I omklädningsrummet dvs. Spelarna. Det vill ha sin speltid 

förståelse och uppmärksamhet av tränaren. Spelare som inte får rätt uppmärksamhet kan lätt 

bli ett orosmoment för tränaren om hans tillit till tränaren går ut över andra spelare. Sund 

kallade spelare och andra tränare experter dvs. (laget runt tränaren utgör expertfältet) (Sund 

1997, s. 253). 

   Att tillgodose alla involverades behov är problematiskt och studier om tränare har visat på 

att detta är svårt och ibland kan skapa olust till arbetet.  
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   Från Nigeria beskriver tränare att konflikter med andra ledare, brist på förståelse i hur pass 

svårt det faktiskt är att vara tränare kan skapa en olust till arbetet. Det var heller inte helt 

ovanligt att högre uppsatta personer gärna ville få sina synpunkter om hur laget borde spela i 

nästa match vilket gav tränaren en dålig arbetsro (Akindutire 1993, s. 18). En tidig studie från 

Polen sammanfattade att tränaryrket har en hög status och genererar till bl.a. en respekterad 

position men att det var svårt att få samma erkännande av personer som inte hade intresse och 

kunskap om idrott vilket i sin tur kunde skapa svårigheter att hålla kontakt med vänner som 

inte förstod sig på tränarens roll och vilken tid som yrket krävde. De deltagande bedömde att 

det var ett osäkert jobb och att det inte var ovanligt att tränare skaffade sig en ytterligare 

profession som t.ex. idrottslärare som de kunde falla tillbaka på om det inte fick jobb som 

professionella tränare. Då arbetstillfällena är få måste man som tränare vara beredd att flytta 

från olika orter vilket självklart inte bättrade på de tidigare förhållandet till bl.a. sina vänner. 

(Talaga 1971, s. 133). Flera likheter kunde man se i Krawczyk rapport från 1976. Framförallt 

trycker man på den osäkra arbetsmarknaden och att inte få arbetsro när andra ville komma 

med sina åsikter (Krawczyk 1976, s. 10ff.)  

 

Tränarna är bedömda utifrån lagets prestationer, och de förväntas att de skapar ett vinnande lag. 

Tränaren är ständigt I focus, Utlåtanden och bedömningar från utomstående är vanligt men då 

oftast baserat på vinst och förlust statistik. 

(Sage 1989, s. 82) 

 

   På elitnivån är det bara segrar som räknas. Det är det som ger tränaren arbetstrygghet i form 

av förlängda kontrakt och möjligheten till att bli anställd av utländska klubbar. Men också 

arbetsro från media och utomstående som vill ge sin syn på lagets prestationer. I Annerstedts 

(2006) rapport om tränare beskrivs kraven på följande sätt: 

 

 ”Massmedias fokusering på framgång enbart mätt i vinster och medaljer.” 

 (Annersted 2006, s. 92) 

 

   2007 Presenterade en grupp svenska forskare en rikstäckande studie om svenska 

elitfotbollstränarnas utbrändhet. Det visade sig att 71 % av Tränarna i damallsvenskan och 23 

% i herrallsvenskan hade eller har upplevt höga värden av stress som anses ohälsosamt. 

(Hassmén, et al. 2007, s. 415) Tiden som läggs på tränaryrket har under en idrottspsykologis 
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studie 2007 visat sig ligga på betydligt högre timantal än vad vi brukar se som heltid (40 

timmars vecka).  

   En anledning till att tränarna i damallsvenskan löpte en högre risk att drabbas av utbrändhet 

var inte den att trycket från media och supportrar var hör utan att p.g.a. en mindre budget 

inom damidrotten var det färre som kunde arbeta med fotbollen på heltid vilket gav en 

stressfaktor från att klara två arbeten under samma period för att kunna försörja sig och sina 

familjer. 

 

Tabell 3. Statistik på hur mycket tid de svenska elittränarna i Allsvenskan ,Superettan och Damallsvenskan var i 

tjänst och även den tid som avsattes för semester och vanlig fritid. (Hassmén, Hjälm, Gustafsson, & Kenttä, 

2007, s. 421). 

 

 

   Nästan var tredje elittränare har under högsäsong/tävlingssäsong en total arbetsbörda på 50 

timmar eller mer. Sett till grenar finner vi följande genomsnittliga tidsangivelser från gren- 

tränare med mer än 40 timmars arbetsinsats (Eriksson 2006, s. 22) 
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Tabell 4 Uppskattad arbetsbelastning under högsäsong för respektive idrott. (Eriksson 2006) 

Idrott Tim/vecka     

Ishockey       74,4     

Skidor           

Skidskytte           

Ridsport           

Badminton          

Bordtennis          

Friidrott           

Golf           

Fotboll           

Basket           

Simning           

Orientering           

 

   Att det tar mycket tid och energi att klara tränarensroll framgår även på icke elitnivå. 

Tidsåtgången var en av det stora överraskningarna för första års tränarna i Sages hige school 

studie. (Sage 1989, s. 85)  

   Tiden tränaren lägger på att nå framgång är ett påtagligt ämne. De NHL tränare Isberg 

intervjuade talade om dåligt samvete för sina familjer. En av tränarna säger att han länge 

undvek att tacka ja till jobbet innan han skilt sig. (Isberg 2004, s. 74.)   

   Även de svenska elittränarna kunde vittna om tider då deras yrkesval inte varit helt optimalt 

för familj och vänner. Erikssons (2006) intervjupersoner beskriver sitt yrkesval som 

ansträngd där livet delats upp i perioder där idrotten och familjen separerades för att sedan 

förenas efter säsongen, två olika världar, två olika liv. Ett liv som styrs av ett kontrakt som 

kan förlängas eller sägas upp utan förvarning. Ett nomadliknande liv utifrån vilka arbeten 

som erbjuds. Att under säsong inte kunna vara spontan eller tvingas tacka nej till vänner och 

deras inbjudningar pga. matcher eller träningar. (Eriksson 2006, s.46) 

   Det förehåller sig då kunna vara en fördel att vara tränare i ett ensamhushåll. Samtidigt 

finns det indikationer på att tränare som lever i fasta förhållanden mår bättre än tränare som 

lever som singlar (Akindutire 1993; Drakou, et al. 2006).  

   Från studien med Nigerianska tränarkollegor påvisas att trotts att det finns en del övrig 

problematik såsom att man inte alltid får arbeta utan att andra skall lägga sig i och ha åsikter 
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så tycks arbetsmiljön vara lättare att leva med om man är gift. Författaren till rapporten 

påtalar att den Nigerianska civilisationskulturen kan ha spela en viktig roll för den gifta 

tränaren då en gift man anses som mera trovärdig och har högre status i Nigeria jämfört med 

ungkarlen (Akindutire 1993, s.25). Liknande resultat kommer från Grekland där man studerat 

livstillfredställelse hos tränare på amatör nivå. Det bör tilläggas att tränarna var anställda och 

det är nivån på serien som var på amatör nivå vilket var ett av kraven för att få ingå i studien. 

Forskningen visade att yngre ogifta personer var mera missnöjda med sitt arbete och sin 

livstillvaro. Och att missnöjet avtog med åldern på hos det deltagande. Framförallt visade det 

sig att gifta tränare de var allra mest nöjda med sin livstillvaro och sitt yrke. Detta tilltrotts ett 

större ansvarstagande krav gentemot sin familj som singel tränare inte behöver ta hänsyn till. 

Forskarna diskuterar resultatet med att yngre och dess ringa livserfarenhet kan vara en 

anledning till ett större missnöje vilket avtar då förståelse för olika situationer växer med 

åren. (Drakou, et al. 2006 s, 249) 

 

1.3.4 Supportrar 

År 2011 beställde Sveriges regering en utredning av supporterproblematiken som med titeln 

Mer glädje för pengarna som offentliggjordes till upptakten av 2013 års Allsvenska säsong. 

Utredningen kom fram till att idrottsrelaterat våld har ökad och att det även finns inslag av 

kriminellt organiserade grupper inblandade bland vissa av klubbarnas supportar och 

supporterorganisationer. Stiftelsen Tryggare Sverige fick på uppdrag att se över våld och 

hotbilden mot svenska idrottsledare och aktiva. Kartläggningen gällde ur aktiva inom idrotten 

upplevt hot och trakasserier under året 2012. Enkätundersökningar kompletterandes 

djupintervjuer låg till grund för den siffra som sedan presenterades som till 42 % på något vis 

upplevt hot eller våld i samband med sin involvering i idrotten. Framförallt var det klubbens 

vd sportchef som fått en otryggare miljö. Tränarna kom först på ynka 7 % då det gällde 

hotbild vilket kan jämföras med spelare på 10 och domare som uppmätes till 35% ( Eriksson 

2013, s.187-209) 

   Man kan ju tycka att det är en positiv siffra för tränarna men då skall man ha i åtanke att 

spelare ofta fortsätter sin idrottskarriär med att bli just tränare eller sportchef.  

 

”En vanlig uppfattning som framkommer i vår kartläggning är att man inom fotbollen under lång 

tid varit alltför passiv och att det finns en uppgivenhet när det gäller våld, hot och trakasserier.”  

Thomas Ahlskog, utredare vid Stiftelsen Tryggare Sverige (2013 -04-26) 
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   En intressant del av redovisningen är de diskussioner som dykt upp under djupintervjuerna 

den ena är att flera intervjupersoner säger sig kunna sluta med yrket inom idrotten om deras 

familjer skulle fara illa. Den andra är att nästan alla känner någon som blivit drabbad av hot 

Trotts det framkommer att endast 13 % av händelserna under 2012 polisanmäldes. (Eriksson 

2013,s.455-581) Rapporten visar på att personer som blivit utsatta för hot eller annan form av 

trakasseri upplever en mindre tillfredställelse på sin arbetsplats efter händelsen. De som 

utsatts för fysikt våld har tvingats uppsöka olika former av läkarvård och efterföljande 

sjukskrivning.( Eriksson 2013, s 203)  

   Det tycks samtidigt finnas två lägen av hur de drabbade upplevde situationen enligt 

rapporten skall 85% av de tillfrågade varit nöjda med det stöd som det fick av klubben. 

Samtidigt som Eriksson (2013) bjuder på detta citat från en drabbad. 

  

”Jag hade önskat en tydlig plan och mer information om hur jag som individ skall agera efter 

sådana händelser.” 

(Eriksson 2013, s. 202) 

 

1.3.5 Sammanfattning av forskningsläget 

Syftet med att gå igenom tidigare forskning är för att få ett bredare perspektiv på tränaryrket. 

Den tidigare forskningen ger även möjligheten att skapa relevanta frågor inför intervjuerna. 

Samt att se om det finns sidor inom forskningsområdet som kan behöva belysas på ett 

nyskapande sätt. Det framgår från forskningen att tränarnas arbetsuppgifter oavsett idrott är 

likvärdig. Den har tydligt tagit ett steg från att enbart involvera idrottsliga uppgifter till en 

bred kontaktskrets. För att sammanfatta tränarnas passion så finns det en både bred och djup 

motivationskälla som tränarna hämtar kraft ifrån, Och kanske till skillnad från andra 

yrkesroller så är inte lönen mödan värd utan arbetet inför det viktigast. Tränaren tycks inte 

drivas av det ekonomiska fördelarna då kärleken till idrotten är så stark.  

 

 "Tränaren är en artist, lärare, administrator, ledare, planerare, motivator, förhandlare, chef och 

lyssnare, men skall samtidigt vara mänsklig. " 

(Giges, Petitpas, &Vemacchia, 2004, p. 431).  

 

   Det finns inget som tyder på att kraven på tränaren avtar med tiden snarare tvärt om dock 

har tränaren fått mera möjligheter att delegera uppgifter till en sakta växande personalgrupp 
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där läkare massörer eller assisterande tränare kan avlasta. Tyvärr betyder det inte att tränaren 

blir ledig utan andra ärenden har tillkommit där bl.a. träffar med sponsorer och media inte 

längre är något som enbart sker i anslutning till matchdag utan lagen följs åt med medial 

kontakt under hela veckan inför kommande match. Trycket utifrån har ökat och här är det 

framförallt supportrarna som tar över genom att på olika sätt påverka tränare och klubbar. Den 

nya utredning som är framtagen är ett steg i ledet mot denna i svenska ögon nya företeelse.    

   Vetenskapliga verk om tränarens situation är tyvärr inte så stor och endast få svenska 

insatser har gjorts på området. Jag har medvetet gjort urvalet att hålla mig till så mycket 

svensk forskning som möjligt då det är den svenska tränar kulturen som studien 

framförallt berör.   

  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa problematiken för den professionella fotbollstränarens 

yrkesroll. Hur det är att arbeta som professionell tränare i Sverige skall försöka besvaras via 

intervjuer med tränare som har idrotten eller haft idrotten som heltidssyssla.  

 

De frågeställningar som ska hjälpa till att uppfylla syftet är: 

1. Hur ser den professionella tränaren på sin arbetsmiljö?  

2. Hur ser den professionella tränaren på sin yrkesroll? 

 

1.5 Teoretisk utgångspunkt 

Tränaren fungerar både som anställd och arbetsgivare. När man söker på forskning om tränare 

handlar det ofta om hur tränaren motiverar sina atleter och vilket sätt denna leder laget eller 

individen till framgång och inte hur tränaren i sig får rätt stöd och motivation från styrelsen 

eller sportchefen. Forskning med inriktning på arbetsmiljö sätter i sin tur arbetaren i fokus och 

hur dess arbetsvillkor påverkas av deras arbetsgivare. En rapport om film och kultur i Sverige 

beskriver den annorlunda arbetsmiljön som väldigt subjektiv och bör inte jämföras med andra 

yrken då det inte skulle ge den rättvisa bilden av yrkets faktiska belastning (Klerby & Näslund 

2010, s.6). Samma tanke gång bör användas då man försöker förstå elittränarna och deras 

drivkraft som påverkas från så många håll och kanter. Jag kommer i denna rapport försöka se 

hur tränarna upplever sin arbetsmiljö där tränaren både är en anställd och en arbetsgivare och 

på vilka sett dessa två motpoler påverkar tränarens motivation och behov för att uppnå 
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tillfredställelse inom sin professions. Som vi kunnat läsa i tidigare forskning så utsätts 

tränaren både för inre och yttre påfrestningar en miljö där tränarens ideologi ständigt måste 

anpassas till marknaden, supportar, spelare och även det resultat som står i matchen. Allt kan 

vända snabbt och den arbetsplats man älskade kan 90 minuter senare vara som bortblåst. 

Möjligheten till att ha rätt motivation blir därför en extra viktig faktor för tränaren.  

 

1.5.1  Fotbollen som motivator 

Maslows behovshierarki är en av vår tids kändaste teori när det handlar om hur motivation 

kan fungera. Trotts att vi närmar oss 60 år sedan Maslow (1954) kom med sin 

behovshierarkimodell så är det fortfarande många faktorer som stämmer in i dagens samhälle. 

Maslows behovsteori går ut på att människan har flera steg som behöver uppfyllas för att 

individen skall känna tillfredställelse men att det är rangordnade där det mest basala och 

grundläggande behoven tillfredsställs först som att äta och sova. Den presenteras ibland i 

form av en stege, en trappa och i även som pyramid men är alla i grunden samma. ( 

Kaufmann, G & Kaufmann, A 2010, s, 132f.)  

 

 

 

Figur 1 Maslows behovsteori från 1954, här i form av en trappa. 

 

   Maslows modell har tillsammans med andra teorier legat som grund för Mitchell & Larson 

(1987) och deras syntesmodell för motivation och prestation.  
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Figur 2 Mitchell & Larson (1987) och deras syntesmodell för motivation och prestation.  

 

   Syntesmodellen utgår från flera olika teorier och modeller. Maslows behovsteori med fem 

olika nivåer, fysiska behov trygghet, gemenskap uppskattning och självförverkligande. 

Alderfers ERG teori är en variant av Maslow men enbart i tre nivåer istället för 

fem.(Kaufmann, G & Kaufmann, A 2010, s, 136) 

 

Figur 3 Alderfers ERG teori (1972) 

 

   Den kognitiva motivationsteorin har här fått tre under teorier. Förväntansteori, 

målsättningsteori och utvärderingsteori. Förväntans teori talar om att individen får sin 

motivation utifrån förväntningar t.ex. en bra arbetsinsats kommer leda till bättre lön eller 
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status. Målsättningsteori innebär att individen arbetar efter ett uppsattmål som en deadline 

eller antal produkter som skall säljas inom en viss tid. Här försöker man nå individens 

inredrivkraft genom att känna en tillfredställelse efter att målsättningen lyckats.    

   Utvärderingsteorin är framförallt en resultatbaserad teori som visar att individen mår bra av 

kontinuerlig feedback efter genomfört arbete. Vad som får individen att göra ett gott arbete är 

dock mindre klart här kan både inre och yttre motivation vara avgörande. Den yttre 

motivationen som en bonus kan vara positivt i den meningen att arbetet blir genomfört dock 

kan den ha en negativ inverkan på hur bra arbetet genomförs då bonusen i kvalitet oftast inte 

kan ersätta den inre motivationen att göra ett bra arbete. På den yttre motivations sidan har vi 

bla Likvärdighetsteori samt Hertzbergs tvåfaktors teori. Likvärdighetsteorin introducerades av 

J. S Adams (1976) och handlar om hur individer jämför sig med varandra. Arbetsinsatsen 

kontra belöningen. En person som upplever sin arbetsinsats och belöning som god uppfyller 

det man kallar ett likvärdighetstillstånd. En person som upplever antingen sin arbetsinsats som 

mer värdefull än belöningen hamnar i en likvärdighetskonflikt denna gäller även individer 

som får mera belöning än deras arbetsinsats. Bägge dessa konflikts lägen kan påverka 

individens motivation och arbetsinsats en med för hög belöning kan bli fart blind och inte inse 

när den behöver öka sin arbetsinsats för att hamna i likvärdighetstillstånd.(Kaufmann, G & 

Kaufmann, A. 2010, s.148ff.). En person med för låg belöning slutar arbeta med samma 

drivande kraft för att den känner sig ouppskattad. Hertzbergs tvåfaktorsteori (1959) är en 

arbetsmiljö modell som kom till efter att han intervjuat anställda. Där framgick det att det 

fanns två olika anledningar till missnöje hos de anställda. Han valde att definiera det som 

motivationsfaktorn och hygienfaktor. Motivationsfaktorn var arbetsrelaterade där ingick t.ex. 

feedback, autonomi, lön, arbetsuppgifter. Hygienfaktorn var personligt relaterade. 

Arbetskamrater, brist på feedback, dåligkontakt med ledningen. Arbetstider osv. Ut ifrån 

Hertzbergs tvåfaktorsteori (1959) är det därför av största vikt att ledingen arbetar bort 

hygienfaktorerna.  Den kan lättast förklaras som en helhetsmodell där både det inre och yttre 

motivationerna får plats.(Kaufmann, G & Kaufmann, A. 2010, s.151f.). 

   Den inre motivationen är baserade på individens personliga behov likt det första trappsteget 

på Maslows behovshirarki (figur 1). Utifrån behovet skapas en tankeprocess som tillsamman 

med individens förkunskaper kan skapa ett beslut eller handling. Den yttre motivationen styrs 

enligt modellen av sociala facilitering (publik, media) arbetsrelaterade uppgifter (träningar, 

möten, scouting) och även yttremiljöförhållanden (vädret). Enligt Kaufmann, G & Kaufmann, 

A. (2010) är det en fördel att kunna se individens arbetssituation ur ett helhets perspektiv 
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vilket man kan göra utifrån syntesmodellen, då vi inte bara ser till det inre behoven utan även 

skall tillgodo se förändringar för individen som kan uppstå från yttre faktorer. För att tala med 

idrottens bokstäver, en tuff och krävande publik eller natur med väder vind och kyla som kan 

förändra situationen för ett lag inför och under en match.(Kaufmann, G & Kaufmann, A. 

2010, s.159ff.). 

 

   Ser man tränaryrket utifrån dessa olika teorier om motivation är den en väldigt komplex 

verklighet som möter dessa personer inte bara när det går till arbetet utan även hemma. 

Tränarna utsätts dagligen för moment som prövar deras yttre och inre motivation. Målet med 

uppsatsen är att se hur dessa de Svenska elittränarna klarar av att hantera sin vardag och hur 

de själva ser på sin arbetsmiljö.       

 

2 Metod 

2.1 Forskningsdesign och datainsamlingsmetod  

För att på bästa sätt få fram värdefull data till denna uppsats så valdes den kvalitativa intervju 

metoden.  Där valdes den semistrukturerade intervjumetoden, där grundbasen utgörs av fasta 

frågor men där följdfrågor kan skapas efterhand beroende på vad intervjupersonen kommer 

med för svar. Det är en vanlig användningsmetod vid den kvalitativa forskningen. Framförallt 

är metoden till för att man inte skall låsa intervjupersonerna till ett fast frågeformulär. Det 

tycks vara den genomgående modellen för den här typen av forskning. Tränarna kontaktades 

via e-post antingen till dem personligen eller via respektive klubbs kansli. Där efter bokades 

tid för intervjun. Intervjuerna gjordes på överenskommen plats och på gick mellan 30 - 90 

min. Intervjuerna spelades in på en digital diktafon.  

   

2.2 Vetenskapsfilosofisk position   

Då uppsatsens syfte är att belysa hur den professionella tränarens vardag ser ut så valdes en 

etnometodologisk position.  

 

”Inom etnomoenologin handlar det specifikt om att fokusera på att beskriva hur individer själva 

agerar, beskriver och förklarar sina vardagsliv. Vad gör dessa individer för att vara på ett sätt som 

betraktas som socialt acceptabelt och hur förstår det vad som är socialt acceptabelt Av intresse 
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inom etnometodologi är att förstå individens vardagliga handlingar, eftersom de betraktas som 

bärare av socialaföreställningar, normer och värderingar. Fokus läggs inte på att studera varför 

utan hur.” 

 (Hassmén & Hassmén 2008, s.79) 

 

   Uppsatsen skrevs med ämnet idrottssociologi som utgångspunkt. Här kan man ställa frågan 

varför idrottssociologi och inte idrottspedagogik eller idrottspsykologi eller kanske ledarskap?  

Som nämndes tidigare om begreppet coach och synonymen tränare så finns det närliggande 

många institutioner som kan tänkas tillskansa sig coach som ämne. Den mest givande 

forskningslitteraturen som skrivits i Sverige har tillhört pedagogiska institutionen medans 

utländska rapporter tycks förhålla sig mera åt den sociologiska institutionen. Detta påpekar 

även den Norska idrottsforskaren Lars Tore Ronglan i sin artikel ”Coaching er en sak for 

idrettsociologin”  

 

”Studier har gett en intressant inblick i både mikrodynamik och interaktioner i det sociokulturella 

mönster som omger tränar verksamheten. Insiktsfull sociologisk analys har belyst coaching på ett 

nytt uppfriskande sätt. För sociologer finns en stor outforskad värld och vänta. Ett område som 

människor världen över involverat i och har erfarenhet. Människors aktiva deltagande i 

idrottsgemenskap i form av idrottare, tränare, föräldrar och chefer - gör att kunskapen om sport 

coaching är viktigt för många. ” 

(fritt översatt P, Andersson 2011., se Ronglan 2011, s. 12.) 

 

2.3 Urval av informanter 

Fotboll är en idrott som är i ledande ställning och har en arbetsmarknad och idrottskultur som 

är större än någon annan, med stora idrottsliga och rent affärsmässiga intressen. Det är även 

en idrott som utsätts för press och uppmärksamhet i media och från supportrar. Ett av 

urvalskriterierna var att de skulle ha vunnit SM-guld under sin tränarperiod antingen som 

ansvariga eller som assisterande på så sätt har tränarna upplevt den största mediala 

uppmärksamhet som man kan få. Till denna uppsats intervjuades enbart manliga tränare. 

Detta kommer sig av att det inom svensk elitfotboll enbart funnits ett fåtal kvinnliga ledare.   

Dessa kvinnor har dessutom enbart arbetat i damserier eller lägre herrserier och några har 

varit förbundskaptener för damlandslag eller ungdomslandslag. Detta gjorde att kvinnorna 

selekterades bort i urvalet.   
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Intervjupersonerna 

Sex olika tränare kontaktades var av fyra svarade. Samtliga kontaktades via deras klubbars 

hemsidor som där antingen hänvisade till e-post eller i ett fall egen hemsida. En tränare 

kontakt förmedlades via en forskare på Gymnastik och idrottshögskolan. Fyra manliga 

fotbollstränare med erfarenhet från den professionella elitnivån i Sverige valdes ut till 

intervjuer. Det är mellan 40-60 år, samtliga har en gedigen erfarenhet av att arbeta på den 

professionella idrottsscenen. Dessutom har de alla fått vara med om kraven på förväntande 

framgångar. Dessa fyra tränare har tillsammans vunnit 10 Allsvenska mästerskap och Svenska 

cupen sju gånger. Samtliga har varit aktiva som elitspelare, tränarna har dessutom erfarenhet 

av att tillhöra något av Sveriges storklubbar vilket ger en extra dimension till att leva under 

press. Tränarna erhåller minst S4 utbildning eller nuvarande Uefa-Pro. Intervjupersonerna i 

denna studie kontaktades samtliga via e-post. Därefter bokades en tid för intervju i detta fall 

skedde samtliga intervjuer på platser där intervjupersonerna själva valde. Tre intervjuer 

gjordes på deras respektive arbetsplatser och en vid ett närliggande café. Intervjuerna varade 

mellan 30 upp till 90 minuter. Samtliga bokades för 60 minuters intervju Varav en hade tid att 

prata längre (90 minuter) och en tränare hade inte mera tid än 30 minuter. 

 

2.4 Databearbetning och analyseringsverktyg 

Genomförandet av databearbetningen. Intervjuerna har genomlyssnats och renskrivits rakt av 

ord för ord.  

   Inspirationen till att göra en tredelad analysrapport kom från Isbergs Supercoach på 

internationell toppnivå i fotboll 2001 (Isberg 2001, s. 19) och Supercoach i national hockey 

league 2004 (2004, s. 11). Isberg använder sig av tre olika analysmodeller för att bearbeta sin 

kvalitativa data, varav jag med hänsyn till detta arbetes storlek valt att använda mig av dessa 

tre analys metoder: Datainsamling, berättande och dekonstruktion. 

 

2.4.1 Steg 1 Datainsamling 

Målet är att utveckla kategorier som fångar de studerade erfarenheterna och handlingarna fullt 

ut. Man jämför hela tiden data på jakt efter likheter och olikheter, vilket leder till urval av ny 

data. Efter bearbetning når man ett slut där vidare kodningar och vinklingar av intervjuerna 

inte når nya resultat. (Kvale & Steinar 2009, s. 218). 
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   Sammanställningen har utgått från insamlad data för att sedan skapa den övriga helheten, 

där de empiriska intervjuerna i just detta fall väger mycket tungt. 2.4.2 Steg 2 Berättande 

analys 

För att nyttja mättnadsgraden som ett kriterium på när datainsamlingen kan anses vara 

fullbordad, krävs att materialet analyseras i efterhand.(Isberg 2001, s. 19ff) Ytterligare ett sätt 

att belysa trovärdigheten i kvalitativ data är att ställa frågor till det insamlade materialet.  

”Enligt Kvale , Strauss och Gorbin kan man genom att ställa frågor till sitt datamaterial få ökad 

förståelse för olika fenomen och vad det betyder för sin helhet.” 

(Isberg 2004, s. 27) 

   Genom att ställa frågor till den data som framkommit via transkriptionen från analys steg 1. 

Frågan som ställdes var. Vad handlar detta om? Genom att lägga till underrubriker eller 

kategorier som Kvale talar om kunde jag ge datan ny mening och innebörd. Totalt blev det 10 

nya underrubriker. Varje underrubrik fick nyckelord som lättare skulle härleda rätt data till 

rätt underrubrik 

  

2.4.3 Koder/nyckelord 

Tränarnas syn på Yrket: Tränare, Stab, Media, 

Tränarnas syn på Klubben, Klubben, Vi, Organisationen  

Tränarnas syn på Samhället, Samhället, Fans, Supportrar, Anhöriga, Polis, Hot, Demokrati  

Tränarens syn på Media: Tv, Radio, Bloggar, Massmedia, Tidningar 

Tränarnas syn på Spelarna: Spelarna, Demokrati, Rättvisa 

Tränarnas syn på Sig själva: Jag, Tränaren, Pauser 

Tränarnas syn på Passion: Passion, Livstil, Mission. Kärlek 

Tränarnas syn på Familj: Anhöriga, Barn 

Tränarnas syn på Tid; Matcher, Säsong, Resor, Tv tittande. Planering 

Tränarnas syn på Ledarskap: Demokrati, Ledarskap, Chef 

 

   Respektive underrubrik har sedan får ett antal kodord som representerar rubrikens syfte. Då 

ett av dessa ord dyker upp i den transkriberade texten flyttas svarstexten till den rubriken. För 
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att sedan analyseras ytligare för att se om ordet styrker rubrikens eller om det bara kommit 

med vilket kan hända när man pratar fritt vid en intervju mellan två personer.  

 

 

2.4.4 Steg 3 Dekonstruktion. 

 

Vid bearbetning av kvalitativ data finns det ett antal led eller datareduktion, vilket innebär att man 

plockar bort mindre relevant information, en behåller betydelsekärnan och allt som bidrar till 

förståelsen av materialet.  

(Starrin & Svensson 1966 se Annersted 2006, s. 60) 

 

Dierrida införde begreppet ”dekonstruktion” som en kombination av ”destruktion” och 

”konstruktion”. Dekonstruktion handlar om att destruera en förståelse av en text och skapa 

möjligheter för ”konstruktion” av andra förståelser (Norris 1987, se kvale 2009, s. 248) 

Dekonstruktionen kan beskrivas som ett slags frigörande tolkning av texter som dels försöker 

avslöja dolda innebörder i texter, dels ge gamla texter nytt liv och ny innebörd genom att de 

omtolkas och placeras i ett nytt sammanhang och dels försöker den visa hur alla texter bär på 

inneboende motsägelser som ofta döljs. Dekonstruktionen är filosofisk aktivitet som både 

bryter ner och bygger upp en verklighetsbild. Genom denna analysmetod har den insamlade 

datan utformats till en tydligare skrift som ger substans till det empiriskt insamlade materialet. 

Som presenteras i resultatdelen. 

 

2.5 Reliabilitet 

Möjligheten att återskapa en studie är av största vikt. Denna studie genomfördes via ett fast 

intervju schema där frågorna var nerskrivna innan intervjutillfället. Samma intervjumall 

användes för samtliga intervjuer. Detta för att samtliga intervjuade tränare skall kunna tala om 

samma för studien berörda ämne. Man skall alltid komma ihåg att återupprepande studier som 

byggts på intervjuer kan få fram samma resultat om liknande ämnen diskuteras men att det 

inte betyder att det är samma ord som intervjupersonen kommer att använd. Därför används 

inte reliabiliteten på samma sätt inom den kvalitativa forskningen som hos den kvantitativa 

som bygger sina sanningar med mätbara instrument.  Med denna vetskap skapades en extra 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik
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utförlig arbetsplan där Datainsamling, berättande och dekonstruktion samtliga ligger till grund 

för att säkerställa att intervjuerna. Detta beskrivs utförligare under punkt 2.4.  

 

2.6 Validitet 

”Denna undersökning är inriktad på tränare på elitnivå och alla tränare i undersökningen är 

verksamma inom den svenska elitfotbollen vilket talar för en extern validitet.”  

(Ferner 2011, s.16) 

 

   Ferner använder sig av Hassmén & Hassmén s tolkning när det gäller validitet inom kvalitativ 

forskning. Då vi båda skriver om Svensk Elitfotboll finns det ytterligare ett värde i att försöka 

kvalitetssäkra våra källor i detta fall våra intervjupersoner och hur vi når deras kunskaper om att 

vara elittränare.  

 

”Den kanske viktigaste faktorn för att maximera den externa validiteten är att 

undersökningsdeltagarna är representativa för den population som det är önskvärt att generalisera 

till”.  

(Hassmén & Hassmén 2008, s. 143)  

 

   I denna studie är just urvalet av intervjupersoner samt intervju mallen det som skapar 

förutsättningarna för en god validitet. Intervjumallen är framtagen med det syfte att fånga de olika 

ämnen som denna studie berör. Intervjumallen är framförallt baserad på tidigare intervjuer med 

ledare i olika massmediala sammanhang men även skapade utifrån Vetenskapliga texter bl.a. 

Fahlström 2006; Sund 1997; Isberg 2001,2004. 

 

2.7 Etiska överväganden 

Samtliga tränare informerades om att det ingick i studien tillsammans med andra tränare samt 

att samtliga var med av fri vilja och helt anonymt. Intervjupersonerna hade rätt att avbryta 

intervjun när det ville och att deras svar var anonymiserades. För att behålla konfidentialiteten 

gentemot intervjupersonerna har jag medvetet i resultat redovisningen frånhållit ord om 

klubbar eller spelare som på detta sett kan härleda till intervjupersonen dock inte utan att 

validiteten åsidosatts. 



31 

 

3 Resultat och analys 

Tränarna i studien har den gemensamma nämnaren att passionen för sporten är den överlägset 

största anledningen till sitt yrkes val. Detta framgår tydligt när vi samtalar om hur många 

timmar som de lägger ner på sin uppgift. 

 

Tr1: Det finns nog inga gränser för det. Rimligt.., det är väl hur mycket som är rimligt att lägga ner 

på sitt jobb. Man får nog ställa det i relation till andra saker, som ens hobbies, familj och sådana 

saker. Det är nog väldigt olika vad som är rimligt för var och en, tror jag. Men så länge du hittar ny 

kraft i varje dag, så tror jag att det går att jobba ganska mycket.   

 

Tr2: det är en passion man har, att man liksom älskar den sporten. Och sedan… Jag tror att det är 

svårt att bara välja som yrke, att jag ska bli tränare. På något sätt känner man att man har en 

passion till just sporten. Sedan finns det ju många för- och nackdelar med allting, med vad det 

innebär att vara tränare. 

 

På frågan vad som gör fotbollen så värdefull svarar tränarna: 

 

Tr1 : Det är så många som är intresserade och för en själv så är det ett eget jobb också. Å det är 

uppenbart en av dom stora passionerna i mitt liv så det är klart att de är viktig.   

 

Tr2: Du vet den gamla klyschan, fotboll är inte på liv och död, det är viktigare än så! Nej så är det 

inte riktig, det är som jag sa innan.. fotboll är jätte viktigt har ju hållit på hela mitt liv det är ju en 

passion och har du passion så är det klart att det är viktigt för mig. Men det är inte viktigare än min 

familj ..men men det är en jätteviktig ingrediens i mitt liv, jag ser det som en blomma som man ger 

vatten där får man ju energi också även om den blomman ibland blir uttorkat ibland också. Då får 

man ge den lite mera vatten eller energi. Då får man tacka familjen eller vänner att man får umgås 

med dom..men visst är fotboll viktig. Det måste jag säga jag är jätte tacksam för att fotboll finns, 

jag har hållit på med min hobby  sen att det blev min karriär men ja tycker om det jag gör.  

 

Tr3: Både ja å nej…beror på perspektivet  när det händer saker runt omkring som har familjeskäl 

eller liknande då är fotboll inte så viktigt.. 

Men i den vardagliga så blir det viktigt för det är något som du ägnat så stor del av ditt liv till 

motivationsfaktor och meningen med det är ganska stor och under resans gång har den gett rätt 

mycket. Det ger ju dig till den personen du är då efter som det tagit så stor del av ditt liv, men 

kommer det till en existentiella fråga då är de inte så viktigt.. 

 

Tr4: Alltså, som företeelse tror jag att det är jätteviktig.  



32 

 

Vi jobbar ju endel med olika stadsdelar här där det är 20% arbetslöshet så dom har inget att göra 

och då blir ju fotbollen de är en a lösningarna ..att alla får jobb är ju steg 1. Sammanhängande, 

sammanhållande kitt någonting att prata om leva för social gemenskap är viktigt.  

 

Isberg (Isberg 2004, s.15) visade på att det är stora påfrestningar för familjen att ha en anhörig 

som elittränare. Framförallt var det tiden all tid på som krävs av yrket som gjorde det 

problematiskt. Under den korta semestern, som kan vara så kort som några veckor ägna sig 

helt åt familjen, och familjen måste vara väldigt förstående.  

   Denna verklighetsbeskrivning gällde även tränarna i denna rapport.  

 

Tr1: Tror när man väl är tillsammans med dom så får man nog vara mer noggrann än andra, att 

vara närvarande kanske, det är svåra att slötitta på tv när man är med familjen, man får nog se till 

att umgås på ett effektivare sätt.  

 Tr2: Ja men kan ju se det på olika sätt man kan ju säga så här att man slipper ju tröttna på 

varandra, haha,, om man får vända på grejerna. Sen tror jag någonstans i det här att tjejen måste 

acceptera från start annars är det skitsvårt. Å det har min gjort vi har varit tillsammans sen 94. Å 

det har funkat jättebra så. Men då har hon accepterat de från start… jättesvårt, annars hade jag ju 

också dragit..hade inte hon accepterat de då ..man lever efter ett schema…Sen får man ju bjuda 

tillbaks också som kille, tror där är vi nog lite dåliga. Att man gör lite andra grejer när man väl är 

ledig å så där liksom. Det är inte så jävla lätt att leva med någon som aldrig kan ta ledig. Du har ett 

schema punkt slut.  När du har semester, då har du semester, du har ju ingen sommar semester säg 

att du har en vecka då. Å det är bara att acceptera läget å för mig jag har aldrig haft nått problem 

med det. Och som tur va har hon accepterat det så det är inget problem med det.. 

 

Tr3: Ja det är ju att ta dom här, jag försöker ta en dag i veckan utan fotboll, planera in 

gemensamma aktiviteter. Det gäller ju det bygger oerhört mycket på den andra. 

P, hur lång tid har det tagit att få en bra familj struktur ?  

Tr3: Det har nog tagit…när började ja som tränare…nog 20 år. 

 

Tr4: Jag själv när jag var fotbollstränare var ju ungkarl så det under lättade ju för mig, men jag har 

stor respekt för dem tränare som har familjer, familj med barn och klarar av att vara tränare, för att 

de krävs en väldigt förstående familj då. 

 

   Med upp mot 40 matcher under ett fotbollsår kan man tänka att tränarna tar stryk av att vara 

på så mycket resor. Detta tycks dock inte störa tränarna utan det har alla lärt sig att hantera 

tiden på sitt eget vis.     
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Tr1: det är inte så mycket resor faktiskt, om man sitter på flygplanen sådär någonstans sådär, så ser 

man ju säljare som sitter å och åker varje dag så det är inte så mycket resor, kan de vara 8-10 

flygresor per år i serien sen har vi nått läger, men det är inte vansinnigt mycket resor.  Sen finns 

det ju motståndarr bevakning och scouting av spelare men jag tycker det är ganska rimligt antal 

resor.   

 

Tr2: skön att sätta sig på en buss i 4 timmars resa någonstans.. Kalmar.  A men då satt vi ju å 

snacka lite spela lite kort kolla på video sådär. Nä, jag har nog inte…,reste mer förr när jag spela. 

Nu det är klart att de blir en del resande. Det känns ändå OK, då tycker ja det känns tråkigare att 

kanske själv dundra iväg på nån match åka å titta…har ju haft kompisar med när man vart i 

Danmark å tittat på spelare, nån som gillar att resa lite snacka lite skit. Jag tycker ändå resorna är 

ok när man är med laget, det är lite tråkigare när man är själv. Man får slänga på lite Lasse 

Winnerbäck Lyssnar lite på musik, ja nåt sånt. 

 

Tr3: Det funkar bra på ett sätt eftersom jag läser mycket böcker. Så det är ett bra tillfälle att läsa 

böcker. Så det blir mer meningsfullt på det sättet.  

 

   Med ett ökat krav från det jag valt att kalla samhällsfältet (media, sponsorer och supportrar) 

har risken för stressrelaterade sjukdomar ökad. Framförallt är det utbrändhet bland tränare 

som ökat vilket har kunnat konstateras av forskare. Tränarna själva använder olika typer av 

taktik för att koppla bort fotbollen. 

 

Tr2: Någonstans så… Det är jättesvårt. Vissa lever med det dygnet runt. Jag skulle nog ha svårt 

med att leva med det dygnet runt. Jag måste koppla av med lite annat, sedan kanske man kommer 

tillbaka med fotbollen. Men för att fokusera på fotbollen, så kanske… Göra någonting med 

familjen och sedan tillbaka till fotbollen. Men någonstans lever du med det dygnet runt. Du går 

och funderar på olika saker, lösningar här och där. 

 

Tr3: De säger ju att du kan jobba hur mycket som helst bara du har tillräckligt med återhämtning. 

Men vi tänker nog lite för mycket i arbetstimmar. Jag tror att man ska tänka i projekt under dagen 

istället, där du får med det som fyller dig själv med energi, saker som... - det behöver inte vara 

långa pauser - gå i naturen, träna, lyssna på favoritmusik, så att man fyller på egen energi. 

 

Tr4: Det finns nog ingen gräns där. Jag lade ju själv ner för mycket tid som tränare, men det beror 

ju på att jag var ungkarl då. Så mycket tid kan i regel inte tränarna lägga. Jag lade ju hur mycket 

tid som helst. Jag kanske lade 15-16 timmar om dygnet på fotbollen. Det fanns ju dagar man 

gjorde mindre också, men en normal dag 15 timmar. På den tiden ägnade jag väldigt mycket tid åt 

motståndarna. Vi försökte ha ett eget spel då, men jag ville ju vara väldigt förberedd på hur 
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motståndarna skulle agera och hur vi trodde att motståndaren skulle agera, speciellt om det var 

Europaspel. 

 

Enligt Sunds (1997) fältteori var en av det stora tränar problemen att man inte var delaktig när 

styrelsen tog sina beslut (politikerfältet) till exempel om vilka spelare som skulle köpas och 

säljas. Detta spel mellan tränaren och styrelsen finns fortfarande kvar men tycks fått en 

öppnare dialog även om styrelsen har sista ordet i frågan. Tränare ett och tre beskriver sin bild 

av problematiken. 

 

Tr1: Jag ingår i sportsliga gruppen. Vi är tre stycken som ansvarar för scoutingen; sportchefen, 

scoutingchefen och chefstränaren. Vi jobbar ihop dagligen, så väldigt nära som det är idag. 

 

Tr3: Jag blir informerad och givetvis får jag ha åsikter, men när det kommer till ekonomiska beslut 

så är det styrelsen som tills sist… politikerfältet som tar det beslutet. Det är inte alltid… Är man 

inte riktigt överens att det är rätt för oss, då känns det ju, Då kan det kännas tungt. De flesta har vi 

varit överens om.  

 

   Spelarnas behov av att synas och vara med i beslutsprocessen har bland annat 

uppmärksammats med de franska spelarnas protester under VM 2010. Lars Lagerbäck 

beskrev sitt arbete i landslaget att det inte var en demokrati men att man lyssnar gärna på 

spelarnas åsikter. Utifrån de utgångspunkterna diskuterades huruvida tränarna arbetar med en 

demokratisk process inom lagen (Jansson 2007, s.13). 

 

Tr1: Att vi eftersträvar demokrati är ju i grunden alldeles utmärkt. När vi slutar göra det, då 

eftersträvar vi ju det som är motsatsen på något sätt och det är ju inget bra, att inte få ha demokrati, 

att man inte får vara med och bestämma. Så grundinställningen är ju den, sedan är det många som 

tycker att auktoriteter inte är demokrati, men det finns nog auktoriteter som är utmärkta 

demokrater också… Det kan vara lägen när man står ute på planen och det är 26 000 på läktarna då 

vi har 30 sekunder på oss att fatta beslut eller komma överens om något för att en spelare ligger 

skadad och vi valde att ta chansen. Då vill jag kanske säga exakt vad vi ska göra istället för att 

fråga vad jag tycker att vi ska göra. Andra gånger kanske det är en pausvila där vi har större 

utrymme att ha demokrati. Det är inte demokrati heller.., det är demokrati i båda fallen där beslutet 

fattas på olika sätt. Det demokratiska beslutet fattas på olika sätt. Vi har ju en demokratisk 

överenskommelse, jag och spelarna, för de vet att det inte är någon diktatur här, om hur vi ska 

jobba.   
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Tr2: Hur skulle de gå rå? Om de var helt demokratiska? Nja jag tror ju någonstans att det finns en 

anledning, Det finns ju trots allt en kapten på skutan. Måste ta beslut någonstans. Däremot tror jag 

att det är jätte viktigt att det du gör sitter i skutan styr mot samma mål. 

 

Tr3: En delaktighet har vi nog, men vad som är gränsen för demokrati kan jag inte svara på. Vet vi 

det ens i samhället? Det kan man fråga politikerna också, är det verkligen demokrati? Men jag tror 

att vi har en delaktighet men att vi har ett chefskap. När det kommer till skarpa lägen. I slutändan 

så måste ju någon bestämma när det kommer till beslutsfattandet vilka ska spela, sådana frågor, 

men det är självklart inom fotbollen att det är på det här viset. 

 

Tr4: Jag tror att det är mycket skendemokrati, som man kan kalla det. Många som håller på med 

detta vågar inte släppa loss det helt. Jag brukar säga att ju mer kunskap du har, desto mer vågar du 

släppa på. Ju mindre kunskap du har, desto mer försiktig blir du.. 

 

   Precis som för ishockeytränarna i Isbergs (2004) och Fahlströms (2006) studier är skapandet 

av det vinnande laget en viktig del av tränarskapet. Dialogen med spelarna blir därför en 

viktig del i att bygga ett lag. 

.  

Tr1: Ganska få, om du menar samtal som är som är uttalat samtal man sitter så här, nu ska vi ha ett 

samtal. Så väldigt få timmar, däremot samtal med spelare vid frukost på väg ut på planen. Så. 

Betydligt fler timmar 

 

Tr3: Körde mycket individuellt med spelarna också, feedbacka senaste matchen, Har du 22-23 

spelare blir det ju… Det rullar på med tiden, om man säger så.  Nu är det oftast de spelare som har 

spelat matcher, men de som inte spelat.., du får ju inte glömma dem. De vill ju in i laget. Ofta är 

det ju lättare att snacka med de som spelar mycket. Det är kanske mer viktigt att köra med dem 

som inte spelar så mycket. 

  

 Tr4: Utomlands finns det ju tränare som knappt pratar med spelarna. Sedan finns det ju de som är 

psykologiska, pratar mycket med spelarna. Det finns flera varianter, men i Sverige är det som du 

säger. Det räcker inte med att bara vara tränare i dag, utan jobba mer med hela människan, så att 

säga. 

 

   Tränarnas syn på risken att bli sparkad. Utifrån ett politikerfält och expertfältet som modell. 

Stig Svensson (Legendarisk ledare i Östers IF) menar att byta ut en tränare efter ett 

otillfredsställande resultat är inte att kliva in på experternas område. Det ingick i politikernas 

arbetsuppgift att byta ledarskap då resultatet inte infann sig, det visste alla (Sund 1997, s.254) 
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Tr1: Det är så pass normalt, lite mer som tränare än som spelare, förstås. Men man har ju sin grund 

i kontraktet, men vet hur länge man har sin lön vid uppsägningstid, det är en förutsättning när man 

skriver. 

 

Tr2: går väldigt snabbt uppåt tar det ju ofta långt tid men neråt det är som en fallucka bara, så har 

man inte det tålamodet framförallt i storstadsklubbarna kan de gå rätt snett. .man börjar lyssna på 

fansen man sparkar tränare å så kommer ny tränare så har man inte tålamod så byter man kanske 

lite spelare å sådär va det kan gå rätt så fort.. 

 

Tr3: Det vanligaste är nog två-treårskontrakt i dag. i Sverige kan du lita på kontraktet. Där har du 

så mycket av Tränarföreningen också som kommer med. Där får man ju standardkontrakt, för det 

är en bra start för de som vill börja. Men det är många som gått i fällan som inte haft det och sedan 

haft svårt att få ut hela sin ersättning eller så har man fått göra något annat inom föreningen 

istället. Och att byta jobb kan ju inte heller vara så roligt. Du är kvar på en arbetsplats när du 

egentligen fått sparken. 

 

Tr4: Sen lever man ju med att man skriver ett kontrakt då. Fast man vet att det kan ta slut när som 

helst. Vilket i sin tur gör att tränarna idag har hjälp med agenter som hjälper dom att skriva 

kontrakt.  

 

   Samtliga anser att det har ett samhällsnyttigt värde där det agerar både tränare, lärare och 

ledandeförebilder för en personal av idrottsmän i skiftande åldrar 16- 40. Samtidigt som det är 

noga med att understryka att det finns viktigare yrkeskategorier i än att vara tränare. 

Respekten för läkare och lärare nämns av tränare två och fyra. 

 

Tr2: Det är klart, det tror jag säkert. Om vi tar… fast det är inte samma sak… Ta bara läkare, som 

räddar liv. Här står vi och pratar ditt och datt och felpassningar och ”det här måste bli bättre” 

medan de pratar nervtrådar och härke. Gör de fel så dör patienten. Där har man inte råd med några 

misstag. Även fast man inte vill säga det, det har ju faktiskt vi, råd med misstag. Inte för många, 

men du förstår vad jag menar. Det beror ju på vad man ser som misstag, men för dem så kan det ju 

räcka med ett litet misstag så dör patienten. Så visst ska man ta tränarrollen på allvar, och det är 

mycket ansvar, så finns det dem som har större ansvar.  

 

Tr4: Jag tänker också så ibland. Ibland tänker man; tränare, vad fan är det för någonting? Vart 

finns man i samhället, så att säga, och är det viktigt och så vidare? Är det någon fotbollsidiot, så att 

säga? Men å andra sidan kan jag tycka att fotbollen är viktig. De skulle kunna ta många andra 

yrken, andra yrkesroller, ledarroller. Vad jag tänkt på de senaste åren är lärare eller rektor på skola. 

Rektor är typ en manager, skulle man kunna säga, som jobbar med sina lärare. Där ser man ju hur 

svårt läraryrket är idag, det liknar lite fotbollstränarens. Du ska jobba med en långsiktig utveckling 
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samtidigt som du ska prestera resultat. Börjar bli mer och mer med betyg i yngre åldrar. 

Konkurrensen ökar där med nu 

 

   Kravet på tränarens kompetens har ökat idrottspsykologi och idrottsfysiologi är förväntade 

redskap som tränaren skall hantera. Trotts utvecklingen med större kompetens krav är det inte 

några krav på akademiska utbildningar utan man tycks förlita sig på den nyare formen av 

förbundskurser som fick ett ansiktslyft i och med Elitprojektet 2010 (Carlsson 2007, s. 1f). 

Tränare tre och två trycker på vikten av att se utbildning på ett bredare perspektiv än enbart de 

kurser som förbundet erbjuder idag. 

 

Tr2: Det är lite så. Om man tittar, igen, på pro-kursen, så var det ju mycket fysiologi, men också 

att man kom in på psykologi och sådana saker, vilket är väldigt intressant. Jag tycker framför 

allt… Nu har det ju kommit in att man tar in fysexperter och vi har också beteendevetare, men de 

är bra att kunna lite, så att man förstår vad folk gör, så att säga, kunnighet om det mesta. Det är 

som någon har sagt ”det är bättre att kunna lite om allt, än mycket om bara en grej.” Det tror jag ju 

också, det ligger mycket i det. Det är ju väldigt mycket komplext, men just det här hur man ska 

hantera människor och sådant. 

 

Tr3: Mångfacetterat. Att det har förändrats de senaste 10 åren är ganska tydligt, inte minst 

massmedialt idag. Annars ju samverkan och utveckling ihop med spelare är liknande… Tidsandan 

har förändrats, själva tankesättet. Det är lite mer individualism och därifrån är steget ganska litet 

till egoism. Man får hantera lite mer egoism idag. Det var mer lagtänkandet tidigare. 

Ledarskapsmässigt är fotbollen ganska så smal. Jag tror att det är enormt viktigt att gå utanför 

fotbollen för att få fler perspektiv på ledarskap för att utveckla sig själv, inte minst det egna 

ledarskapet, för att kunna utveckla andra. Där har jag lagt mycket tid. Det krävs en viss form av 

utåtriktning, och det är intressant. 

 

   Tränarna är inte bara tränare det är personalchefer, spelarutvecklare, men samtidigt ansiktet 

utåt vid intervjuer kontakter med media sponsorer och supportrar. Synen på kontakt med 

media och supportar och sponsorer beskrivs både som trevligt men samtidigt ansträngande. 

Ibland känner tränarna att fokus på spelarna kan komma i skym undan. 

 

Tr2: Fan, vad vi gör mycket annat. Det är ju fan spelarna vi ska koncentrera oss på. Jag har nog 

ganska mycket fotbolluppgifter, men samtidigt blir det nog mycket annat; journalister, intervjuer, 

sådana här grejer, som kommer lite utanför fotbollen istället för att kanske sitta och prata med 

spelarna. Men det ingår ju i jobbet, och jag har inga problem med att snacka i intervjuer.  
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Tr3: du måste också lära dig när du går på gatan. Vill du inte ha de här råden, för de kommer oftast 

när det är motgång, så ska du inte gå ut på gatan. Det är ofta kopplat till perioder med motgång, så 

det gäller att förstå det, att det är många som bryr sig och de menar kanske inte när det kommer 

negativa… När det går dåligt för att de bryr sig om Klubben att kunna se förbi det.. så det blir en 

blandning av välja att vilja ställa sig i den miljön eller att se förbi det. Sen har du ju chansen att 

förklara så man kan se det som en möjlighet för information att ge din syn på det .. dom har ju 

oftast fått de media tycker  det kanske inte än så att dom sett matchen  utan dom har inte det 

perspektivet…och de är ju helt baserat på resultatet då..därför kan du ge ett annat perspektiv.   

 

Tr4: Dels är det ju hur tillgänglig man ska vara; för spelarna, de andra ledarna, klubben, och även 

externt; för media, sponsorer m m. Det går ju att stänga av och det går ju att göra en 

arbetsfördelning mellan tränarna - du tar alla externa kontakter så tar jag alla frågor kvällstid eller 

hur man nu lägger upp det, en arbetsfördelning, men jag vågar påstå att det är ett dygnet-runt jobb.  

 

   Samtliga tränare anser att det finns en sanning i Phils (1997) sätt att utrycka fotbollen som 

en underhållningsbransch och att den har fått ett ökat värde i och med att samhällsfältet får 

större plats och påverkan på idrotten. 

 

Tr1: Det där är ju mer en ideologisk syn på det, hur man ser det. Men det är klart, att det finns nog 

de som väljer att lägga sina pengar på att se fotboll kontra att gå på bio, det är klart, och då är vi ju 

inom samma bransch så. Och folk tycker uppenbart om att gå på idrott för att bli underhållna. Det 

finns idrotter som har lyckats med vissa inslag runt matcherna som gör att det kommer mer 

människor och det är väl bra att se det så. Vi får ju konkurrera med underhållningsbranschen. 

 

Tr2: Men sedan så tror jag att vi måste försöka tänka att vi håller på i underhållningsbranschen på 

något sätt, att vi ska försöka utbilda spelarna till det, som man gör mer i Spanien. Kanske växla 

tempo, utmana mer, våga.  Jag tycker det är lite för dålig kvalité i Allsvenskan och man spelar lite 

för safe. Och det kan ju vara order från tränaren. Jag är tvärtom. Jag kan tycka; fan, utmana hela 

tiden! När inte resultaten kommer, då vågar man inte riktigt så där, men jag kan ju inte säga att jag 

står för den fotbollen. 

 

Tr3: Själva matchningen, som har blivit mer jippo, kan man säga, där det är mycket mer 

kundperspektiv idag. Det är klart att det har påverkat tränarrollen också. Det har blivit tydligare de 

sista åren. Det är mycket mer prat om kundperspektiv, att vi är till för kunderna. Det sägs ju direkt 

från Svensk elitfotboll (SEF) att vi är till för kunderna. Och våra sponsorer… samarbetspartner 

heter det, ett finare ord.  
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Tr4: Ja det har ju blitt det och det är ju en sak jag inte tycker om riktigt. Media och journalister 

säger själva det att det går ju under nöjessidorna det tillhör de här med underhållning mer än själva 

prestationen, det är lite svårt att säga vad de var förut för de har ju alltid varit nöje. 

  

   En tyvärr återkommande del i den professionella tränarens liv är att behöva hantera saker 

som händer utanför idrotten Våld och hot är idag ett spel som rör sig i idrottenskorridorer 

ibland mot enskilda ledare, styrelsemedlemmar eller rena uppgörelser supportergrupper 

emellan. Ett svårt ämne där tränaren förväntas komma med kloka tankar trots att dess 

jurisdiktion inte sträcker sig längre än idrottsplatsen. Tränarna är väl medvetna om denna 

problematik och att det kan vara deras egen bil som blir nerklottrad nästa gång, trotts detta 

tycks man ta problemet med ro man litar på att klubben skall kunna hantera situationen efter 

behov. Ingen av föreningarna som tränarna tillhör tycks ha några fastasslagna krisplaner. 

 

Tr1: Vinn matcherna fortsätt vinna. Det är en otroligt passionerad klubb och det följer oss när det 

går bra det följer oss när det går mindre bra så är det…så det är, visst det är klart det finns en viss 

erfarenhet i klubben när det inte går bra…men handlingsplan, jag tror det handlar om att ta det då 

när det kommer om det kommer.   

 

Tr2: Handlingsplan den är ju egentligen från fall till fall, det beror ju på vad det handlar om, men 

vi har ju vet inte vad vi ska kalla det för men säkerhetsvakter har vi ju, sen om det är en 

handlingsplan eller inte där man får hjälp av asså personlig, skulle va om någon sitter utanför huset 

hemma om det skulle va så. Nu har inte jag personligen råkat ut för det här, men har ju kollegor 

som tyvärr blivit drabbade, det kan va spelare också lite så å det är ju inte så roligt men jag tror 

inte nån av klubbar har  som jag har varit i har nån handlingsplan, så här gör vi!  

 

3.1 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningen redovisas utifrån de punkter som användes vid kodningen steg 2 i metod 

delen.   

 

Yrket 

Tränarnas syn på Yrket: Kubben, Stab, Massmedia, Samhället, Samhället, Fans, Supportrar, 

Hot, Demokrati  

Tränarna är välmedvetna om hur snabbt det kan svänga de önskade att det fanns en större 

tolerans nivå men har samtidigt förståelse för att ledningen inte har det så lätt och att aven de 

får påtryckningar från sponsorer media och supportar när det går resultaten emot. Tränarnas 
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medvetenhet gör att man redan vid anställning går igenom kontraktet så att om du får sparken 

är det redan klart med hur länge du får fortsatt lön och hur mycket. 

Hot och huliganism är man väl medveten om. Ingen av tränarna har varit med om en klubb 

har en ut talad arbetsmodell för detta. Men att det vore en sak att fundera djupare på.  

En het fråga är alltid spelare som ska köpas eller säljas. Tränarna kunde känna sig relativt 

nöjda med samarbetet idag dock var man kanske inte helt överens men att det finns en öppen 

dialog idag som de alla är tacksamma för. Intervjuerna tycks snarare trycka på att det 

gemensamt största påverkan idag kommer från yttre krav från media, sponsorer och 

supportrar. Det tidigare problematiken från politikerfältet och experterna finns kvar men inte i 

samma utsträckning som förr.   

Tränarna anser att det är annorlunda synsätt på laget och jaget i dagens fotboll. Med flera 

utländska spelare så försvinner möjligheten till att enbart använda sig av en svenskmodell där 

de äldre lär upp de yngre skapar klubbkänsla och långsiktighet. 

Fotbollen har blivit en del av underhållningsbranschen detta stämmer samtliga tränare in. Två 

av tränarna säger ordagrant ”Vi är till för kunderna”  

En tränare pratar om hur han är tacksam över det mediala intresset för den svenska 

elitfotbollen men att han samtidigt ifråga sätter motiven bakom flera saker som skrivs.  

”Läser det ens vad de själva skriver” Enkelheten till media gör samtidigt att man får passa sig 

för vart man går och vad man gör. Man kan inte ta en öl hur som för då kommer det stå i 

tidningen. Och hur du än gör så blir du påmind om det senaste resultatet, antingen via någon 

löpsedel. 

Tränarna anser att arbetet kräver Kunskaper som innehåller fysiologi, psykologi, 

människokunskap, empati, retorik, ha media träning, agera säljare, vara ledare, fungera som 

spelarutvecklare, lärare och någonstans under tiden vara en vanlig människa. 

 

Arbetsmiljö 

Tränarnas syn på Passion: Passion, Livsstil, Motivation. Kärlek, Familj, Återhämtning 

De är samtliga tränare för att de vill vara kvar i sporten, kvar i omklädningsrummet, känna 

närheten till stämningen på planen. Två av tränarna säger, det här är mitt liv det är det jag 

hållit på med det här är ju det jag kan. Drivkraften att få arbeta med fotbollen är om inte större 

iallafall delad etta med sin familj. Det blir ett pusslande för tränarna att se till att alla får sin 

tid men det är samtidigt familjen som fungerar som återhämtning. ”TR Säger jag är 

imponerad över de tränare som klarar av att vara det på den här nivån och samtidigt ha familj 
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med barn små barn.” Tränarna är också väldigt tydliga med att det är en livsstil och att 

partnen redan från början måste gå med på livsstilen redan från början om det ska kunna 

fungera. Att man får lära sig att värdera tiden med familjen är en inställning som samtliga 

tränare har. När det kommer till det egna behovet av återhämtning är det definitivt familjerna 

som är den första källan av kraft som tränarna söker sig till. En av tränarna har i det närmaste 

schemalagt tiden hemma så att den inte försvinner mellan alla spelare matcher och intervjuer. 

En tränare berättar om vissa sömnsvårigheter i samband med match. En annan om en vis 

tomhet när all hets och stress lagt sig och man går på semester. Det tar tid för tränarna att hitta 

den perfekta fördelningen på arbete och fritid man är inte ledig som andra. Möjligheten att 

fördela arbetet är dock rätt bra numera då visa lag har tillgång till både psykologer, 

naprapater, läkare och ett par assisterande tränare. 

 

På frågan vad som skulle kunna få tränaren att sluta Är det klart att ingen av dem tänkt frågan 

innan när drivkraften är slut blir det gemensamma konklusionen 
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4. Sammanfattande diskussion 

I denna studie ingick enbart svenskfostrade tränare, med fostrade menar jag tränare som spelat 

sin barn och ungdomsfotboll samt varit elitaktiva som spelare i Sverige. Det är här de fått de 

idrottsideal som de burit med sig in i sina tränar karriärer. Samtliga stämmer väl in på det 

tidigare forskningsrapporter som tagits fram (Annersted 2001; Fahlström 2001; Holmström 

2008; Gerrevall, et al. 2006; Hertting 2007). Där viljan om att skapa ansvarstagande individer 

som skall fungera i den svenska idrottsmodellen ligger som första motivation. Ingen tränare 

tycks i första hand eftersträva yttre motivation så som pengar eller berömmelse. Snarare är det 

ett gäng tillbakadragna tränare som vet att pga. sin position så måste de ta ansvar för sporten 

och klubben men inte för att de själva behöver synas. Tränarna anser att de har en viktig roll i 

samhället, framförallt för att värna om idrottens ideal och att behandla folk med respekt och 

skapa en långsiktig klubbkänsla. Något som blivit svårare då spelare inte längre är kvar i 

klubbarna över samma tidsperioder. Tränarna i studien visar samtliga på att de har en förmåga 

att kunna skapa sig frizoner och möjlighet till återhämtning från fotbollen. En viktig del som 

tränarna nämner är att arbetet är påfrestande men passionen för fotbollen som får dem att 

acceptera tränarrollen. De svenska elittränarna har ständiga krav på sig från alla olika 

områden. Framför allt är det supportrar eller som jag vill kalla det samhällsfältet tar sig in i 

tränarens vardag. Arbetsbelastningen är ett pussel för tränaren. Återhämtningen från matcher 

och träningar finner dom själva efter beprövad erfarenhet. 40 timmars arbetsveckor är inget 

som existerar i deras liv. Tränarens vardag är i huvudsakligen inriktad på att få sina lag att 

prestera goda resultat. Trotts detta ingår moment som lämnar fokus på den egna truppen, som 

när tränarna skall representera klubben eller ombeds träffa sponsorer. Tränaryrket kan på 

många sätt jämställas med högt uppsatt politiker, medial uppmärksamhet kan skapa tryck på 

tränaren som sedan går över till att anhöriga påverkas. Familjeförhållandet är många gånger 

åsidosatta och kräver en stark relation, familjerna behöver visa mycket förståelse och ha 

överseende med att ”pappa” ofta är borta, tränarna har fått lära sig att skapa tid för familjen. 

Lyckligtvis är detta inte ett övergripande problem för tränarna i just denna studie. Men som 

tränare 3 påpekar ”det har nog tagit 20 år att hitta den balansen” 

Att inte kunna ha spontan semester eller bara åka iväg en helg är något som mina 

intervjudeltagare förlikat sig med sedan länge, som spelare har de skolats in i att vara 

tillgängliga för klubben både kvällar och helger då de lever under idrottens vakande hand. 

Tränarna själva väljer att översätta det till passionen för sporten.  Denna stora passion gör att 
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gränsen mellan arbete och fritid kan vara svårtolkad. Detta är intervjupersonerna välmedvetna 

om och det medger att det kan bli ett pusslande, viktigt att ta en paus mitt i allt fotboll och att 

man kanske ibland får strunta i den där stora matchen på TV. Syftet med denna rapport är att 

belysa den professionella fotbollstränarens arbetsmiljö. Att ge inblick i vardagen hos dessa 

individer och försöka ge möjlighet att skapa bättre förutsättningar för de aktiva samt det 

tränare som vill upp på toppen. I studierna från Phil (1997) och Sund (1997) misstänkte 

författarna att det skulle bli ett hårdare klimat för tränarna och det stämmer väl in på resultatet 

i denna uppsats. Den främsta problematiken komma från det egna leden det vill säga 

politikerfältet eller expertfältet. De intervjuade tycks snarare trycka på att den gemensamt 

största påverkan idag kommer från yttre krav från media, sponsorer och supportrar. Publiken 

denna ständigt växande kraft, detta nya maktfält ”samhällsfältet” har tagit sig in i 

idrottsrörelsen. Det som tidigare var ett trevligt inslag vid tävlingar är idag kunder som skall 

underhållas med attraktiv fotboll. Sponsorer och supportrar har eller tar sig makt på ett större 

sätt i dag och sätter ofta press på klubbarnas styrelser. Framförallt har den stora mediala 

utvecklingen med internet, bloggar, Twitter och web-tv varit bidrag till att tränare och spelare 

får tänka efter en gång till innan dem uttalar sig. 

Politikerfältet och experterna finns kvar men man har en bättre dialog inom klubbarna. Att det 

skulle komma en förändring i tränarens vardag är inte överraskande snarare en naturlig del av 

idrottens utveckling. Det jag dock kan visa på är att det tidigare ledarskapet som format de 

svenska tränarna oftast varit baserad på ideologiska värden med stor påverkan från svenska 

normer och demokratiska maktstrukturer. Men pga. maktfälten tvingas idag tränarna att 

använda sig av pragmatiskt ledarskap (även kallats situationsanpassat ledarskap) vilket får 

dem att ständigt vidga sina personliga värden för att anpassa sig själva till de övriga 

maktfältens behov. Den pragmatiska ledarstilen är inte ny utan uppmuntras bl.a. under 

Svenska fotbollförbundets tränarutbildning, men det har aldrig förklarats varför den behövs. 

Och varför det inte räcker till med ideologiska eller demokratiska värdegrunder.  

När man talar med ledarna utgår det från sin ideologiska värdegrund men när man frågar dem 

på djupet talas det om att ständigt anpassa sig, och sina ideologier för att det skall passa in, 

demokratiskt, ekonomiskt och inte att glömma underhållnings mässigt. Den svenska 

idrottsledaren och dess tidigare ideal har inte längre en plats i den professionella tränarens 

arbetsmiljö. Att som ledare behöva vika undan sina ideal och värden kan i slutändan skapa en 

miljö som framkallar stress, känsla av att inte vara uppskattad och i längden utbrända tränare. 
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   Konkret kan man säga att de mest utsatta tränartjänsterna har liknande massmedial kontakt 

som en riksdagsman samt liknande löner som en riksdagsman, men utan den stora 

säkerhetsplaneringen runtom. Det finns inte en närkontakt med Säpo, man har inte livvakter. 

När jag talar med tränarna om säkerhetsplanering så känner man av den svenska mentaliteten, 

det vill säga att något inte är bra men man undviker att tala om det. Att ta upp det till ytan är 

ovant, lite som att tala om krig i fredstid. Man är neutral ton, man önskar sig en arbetsmiljö 

där det inte ska finnas hot. En miljö där det ska finnas god säkerhet runt dem själva, spelare 

och deras anhöriga, men man vet inte riktigt vad man kan ställa för krav. Det gemensamma 

svaret är att det tar man när det kommer. Frågan är om tränarnas flickvänner, fruar och 

familjer accepterar den planeringen? Är det tränarna som inte tar situationen på allvar? Eller 

är det klubbarna som inte förstår hur man ska ta hand om sig själva eller sina anställda? Man 

ställer sig frågan vart är skyddsombudet på den här arbetsplatsen? Ingen av tränarna i studien 

hade någon hotbild mot sig under tiden för intervjun, men i den faktiska arbetsmiljön finns en 

lucka där harmoni kan bytas ut om tragedi. Hot vara vanligare än vad som framställs i 

pressen. Statens SoU rapport (Eriksson 2013) visar på en övertäckt fasad när det kommer till 

den riktiga siffran av idrottsrelaterat våld mot funktionärer och anställda inom 

idrottsklubbarna. Trots detta ansåg de som tillfrågats i SoU rapporten (Eriksson 2013) att det 

hade gott stöd av klubbens ledning. När de deltagande intervjupersonerna i studien fick svara 

på hur deras klubbar agerar vid hot, hade tränarna faktiskt ingen aning om hur det skulle gå 

till om de blev hotade. Någon arbetsplan eller rutiner för den typen av händelser fanns inte 

framtaget hos någon av klubbarna.  

Arbetsmiljö för tränaren kan förändras från dag till dag, intressenter som tar sig in på ens 

arbetsområden, utomstående som vandaliserat tränares bilar eller hus, samt olaga hot. Kort 

sagt kan vi konstatera att dessa tränaren inte blivit entusiasmerad av den goda sportchefen, vd, 

eller styrelseordförande. Nej det som betyder mest är bollen. Dit bollen rullar går tränaren. 

Där bollen finns får tränaren sitt värde, sina relationer sina konflikter sin lön sin 

uppmärksamhet och sina kickar. Erfarenheten skapar nya erfarenheter och går i linje med 

Hackman & Oldham (1980) som pekar på att en person vågar bryta ny mark ju mer kunskap 

de har med sig och kan förlita sig på sin inre drivkraft. På många plan är idrottsledare från 

andra länder olika men när det kommer till den inre motivationen tycks den gå över alla 

gränser och nivåer. Vare sig ungdomstränarna i Hertings (2007) avhandling, 

Riksidrottsförbundets Fou rapporter Gerrevall et al (2006) Eriksson (2006), elittränarna i 

Annersteds (2006) rapport, elit ishockeytränarna i Fahlström (2006) eller det Amerikanska 
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college tränarna som Fredricks & Morris (1999) studerade tycks skilja sig när det gäller 

motiven till varför man är tränare. 

   Ser vi utifrån Maslows (1954) behovsteori så tycks tränarna själva kunna finna sin väg upp 

för behovstrappan. Fysiska behovet, Trygghet, Gemenskap Uppskattning, Självförverkligande 

Det första steget kanske kan vara lite svår tolkat i ett fotbollsperspektiv men här väljer jag att 

översätta det som viljan att känna adrenalinet i kroppen som uppstår vid viktiga matcher och 

kokande läktare som under ett derby. Tryggheten av att kunna sitt arbete att ha självdistansen 

till att koppla av när det blåser som mest på toppen. Gemenskapen föddes i 

omklädningsrummet och där lever den kvar det är en stor anledning till varför folk sysslar 

med idrott, snacket, skämten, men även allvaret när man gemensamt skapar mål och visioner. 

Uppskattningen för ett gott arbete. Det är få arbetsplatser som får sådan direkt feedback på 

sina beslut som här. Inte heller Hertzbergs (1993) tvåfaktors teori tycks riktigt kunna 

appliceras på tränarna. Det är enkelt att peka på att hygienfaktorn skulle påverka tränarnas 

motivation med alla sina arbetsmiljörelaterade problem men passionen är inom denna 

yrkeskår så pass stark att den lever vidare.  

 

4.1 Kritisk granskning – metod, felkällor – reliabilitet, validitet, 

Den kvalitativa forskningen är och kommer förbli en ifrågasatt metod. Intervjuerna är svåra 

att återupprepa. Speciellt svårt blir det när den öppna (semistrukturerade metoden används), 

dock är det den som är mest förekommande då språket mellan två personer är levande och det 

är genom detta möte som resultatet skapas.  

 

Den metod som är best lämpad när man forskar inom idrottsociologi är observation, deltagande 

observation samt en väl planerad intervjuteknik. 

(Jonassohn & Turowetz, 1981,s, 188, se Sage 1989, s. 83). 

 

   I citatet nämns även observation som en del i data insamlandet för den kvalitativa metoden. 

Detta gör både Isberg (2001) & (2004) och Phil (1997) som komplement till sina intervjuer. 

Jag har dock valt att inte göra några fältmässiga observationer då analyserna via intervjuer 

och materialet från tidigare forskning täcker upp den korta period som arbete för denna 

uppsats innefattar. Självklart hade observationerna kunnat bidra till ytterligare intressant data 

för forskningsområdet med det är en avvägning som kanske är bättre för en avhandling eller 

forskningsrapport. Transkriberingsmetoden ”dekonstruktion” kan diskuteras. Hur mycket kan 
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man omskapa utan att det förändrar resultatets innehåll? Mitt syfte har dock enbart vara att 

hitta det gemensamma nämnarna som under intervjuerna dykt upp vilket är en naturlig följd 

av en öppen intervjuform. Antalet intervjupersoner kan ses som litet. Det medför självklart att 

man ska vara noga med att se resultatet utifrån vad varje enskild individ har bidragit med till 

resultatet. Det är inte den stora massan som buntats i hopp, där av den form som resultatet 

presenterats på. Där varje tränare fått stå enskilt. Ett större antal intervjupersoner hade 

självklart varit önskvärt men för storleken för detta arbete har bedömningen gjorts att det är 

godtagbart då det enbart är en belysningsrapport och inte en kartläggning av de professionella 

fotbollstränarnas arbetsmiljö.  

 

4.2 Vidare forskning 

Det vore önskvärt att denna typ av forskning skall kunna ge klubbar och förbund möjlighet att 

skapar utrymme för att se vad som kan tillföras inom utbildning för framtidens proffstränare. 

Men framförallt låta tränarna ge av sin kunskap för den idrottssociologiska, sociologiska och 

den yrkessociologiska forskningen för att ge mer information, inspiration och kunskap om 

denna ständigt föränderliga yrkesroll.  

   Behoven av samtal och förståelse är det absolut gemensamma nämnaren när det gäller 

tränare på alla nivåer. Samtal och utbyte av personer med liknande erfarenheter av kultur och 

miljö är oftast det mest uppskattade inslagen vid förbundets tränar utbildningar. Jag efterlyser 

flera träffar för tränare, dessa typer av fotbollsträffar är på framväxt och har arrangerats bl.a. i 

Jönköping, Göteborg och Sundvall. Det är dags att öppna för andra frågor än varför man ska 

springa i elljus under försäsongen eller hur vi lär oss at spela som Barcelona. Vi måste lära 

varandra om vad tränaryrket innebär. Skapa förutsättningar för att ge titeln tränare den 

yrkesstolthet och plats den förtjänar. Öppna upp för möjligheter där alla bjuder på sig själva 

med samtalsgrupper och reflekterande samtal, knatte eller elittränare spelar ingen roll. Där 

större frågor som ledarskap, utbrändhet, familjeförhållanden får plats och inte bara dem 

fotbollspecifika. Under Elitpojklägret i Halmstad 2013 bjöd forskaren Jesper Fundberg in till 

ett seminarium om ungdomsproffs. Trotts att varje distriktsförbund var på plats  under denna 

tid tillsammans med föräldrar, landslagstränare, klubbtränare och spelaragenter deltog enbart 

ett 20 tal personer.  
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Bilaga 1 Litteratursökning 

 

Syftet med uppsatsen är: Att belysa den professionella fotbollstränarens yrkesroll i Sverige.  

1. Hur ser den professionella tränaren på sin arbetsmiljö? 

2. Hur ser den professionella tränaren på sin yrkesroll?   

 

  Vilka sökord har du använt? 

Ledarskap , leadership, 

Sports sociology ”coaching” 

Idrottssociologi 

”Tränare” Coach” 

”Våld” Hot” Threats” 

 

Var har du sökt? 

GIH:DiVa, SwePub;  SportDiscus; ERIC (f.d. CSA); GIH:s bibliotek; Idrottsforum.org; 

Google Scholar pubmed, liber. Mediaarkivet. 

Sökningar som gav relevant resultat 

DiVa:  

Pubmed: 

SportDiscus:  

 

GIH:s bibliotek: 

Idrottsforum.org:  

 

Kommentarer 

Stora forskningsområden, vilket gör att du kan få extremt mycket träffa. Noggrannhet i 

sökorden är därför viktig. Flertalet studier är dessutom rätt gamla, så uppdateringssökning 

efter liknande studier kan vara önskvärda. 



 

 

Bilaga 2 Missivbrev 

 

 

 

 

Stockholm den xx/xx-11 

Till:  

 

Hej  

Jag heter Peter Andersson och skriver min C-uppsats (examensarbete på grundnivå, 

kandidatexamen 15 hp) om yrkesrollen som professionell tränare.  

Uppsatsen ingår i mitt examensarbete på Tränarprogrammet (180 hp) vid Gymnastik- och 

idrottshögskolan, Stockholm. 

Syftet med denna studie är att belysa den professionella fotbollstränarens yrkesroll.  

 

Frågeställning  

De frågeställningar som ska hjälpa till att uppfylla syftet är: 

 

Hur ser den professionella tränaren på sin arbetsmiljö?   

Hur ser den professionella tränaren på sin yrkesroll?   

Hur har fotbollens maktfälts förändrats sedan slutet på 1990? 

 

Det finns mycket forskning på begreppet ledare och hur en ledare bör vara, men få forskning 

går på djupet med hur det faktiskt är att arbeta som professionell tränare. Mitt mål med denna 

uppsats att belysa området från tränarens synvinkel.  

Jag skulle därför önska att få intervjua dig och samtala om detta ämne. Intervjun beräknas ta 

ca en timme i anspråk. Den kommer att spelas in med digital diktafon och du kommer att 



 

 

behandlas konfidentiellt, om inget annat önskas. All inspelning kommer därför att förvaras i 

min ägo och inte spridas vidare, med hänsyn till din integritet. 

Utöver dig kommer fyra andra professionella tränare inom fotboll och ishockey att intervjuas. 

Valet av dessa idrotter kommer sig av att de är de största publika sporterna och att de båda får 

stor medial uppmärksamhet.  

 

Jag hoppas att det går bra att genomföra intervjun under vecka 44-45. Plats och tid för 

intervjun bokar vi efter överenskommelse.  

 

Jag ser verkligen fram emot att träffa dig och hoppas att det kommer generera i ett intressant 

samtal.  

 

För ytterligare frågor eller funderingar, kontakta mig på nedanstående sätt. 

Vänliga hälsningar 

Peter Andersson, e-mail; mr_andersson_peter@hotmail.com, tel. xxx-xxx xx xx 

Stockholm den xx/xx-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Intervju underlag  

1 Hur beskriver  du yrket tränare? 

2 Det finns en formulering som är att en yrkesroll är något man kan lämna på arbetet och 

vara privat när man går hem. - Känner du att du kan det med tränar yrket? 

3 Vilka egenskaper skall en elittränare ha?  

4 Räcker det inte med taktik och teknik planering, vet att vissa kör psykologi med? 

5 Kan du tänka dig något annat yrke med så breda kunskapskrav? 

6 Hur ser en vecka ut i en elittränares liv? 

7 Europacupschemat går in i November, det är flera matcher. Än tidigare start på 

Allsvenskan, blir det europacupspel blir det ännu längre.  Hur mycket tid är det rimligt att 

lägga ner som tränare? 

8 Kan du beskriva i tid hur lång tid en hemma match tar för dig? 

9 Hur ofta ser du matcher på tv? 

10 Hur är det att åka på så mycket resor?  

11Vad gör ni under resans gång? 

12 Har ni en plan b och kanske till och med en plan c när ni åker på matcher? 

13 Hur ser du på skillnaden chef och ledare?   När är du chef och när är du ledare? 

14 Lars Lagerbäck har i en intervju sagt fotboll är ingen demokrati. Att han gärna lyssnar på 

åsikter men det är han som bestämmer… Vad har du för tankar om det?  

15 Är det en möjlig affirmation att idrotten och kanske framförallt svensk idrott är 

demokratisk? 

16 Vi såg under fotbolls VM 2010 hur franskalaget mer eller mindre gick ut i strejk.  

Har du upplevt något liknande under din spelar eller tränar karriär? 

17 Hur stort utrymme har spelarna för att komma med sina åsikter? 

18 Phil och Annersted skriver båda i sina rapporter att det finns en ekonomisk vinning med att 

vara elittränare och spelare…Har hört att Mellberg har sagt att skulle han inte varit proffs 

skulle han slutat med fotbollen..men alla det intervjuade nämner kärleken till idrotten framför 

pengarna. Hur ser du på det och hur går snacket i tränar kåren? 

19 Är det märkligt att tränaren ofta har lägre lön än vissa spelare? 

20 Inom företag pratas det mycket om mångfalds arbete..alla skall vara med och skapa 

visionen.. är alla med och skapar visionen för klubben? 



 

 

21 Jörgen Lennartsson säger i en intervju att det finns en bra tränarkår i Sverige och att alla 

hjälper alla fast de konkurrerar  -Stämmer det ?  

22 Ändå är vi dåliga på att låna ut spelare till varandra om man jämför med England? 

23 Anser du att du det finns uppgifter som du inte borde behöva tag i?   

Finns det tillfällen du önskar att du inte var elittränare? 

24 Enligt Sund, Phil och Isberg så framställer man många gånger elitidrotten som 

underhållning och konkurrerar med annan underhållningar som bio teater m m.  

Anser du att du jobbar inom underhållningsbranschen. 

25 I NHL och i NBA Spelarna, I basebollen och NFL är det ägarna och tränarna som lyfter 

bucklan. Hur viktig är tränaren? 

26 Hur var tiden efter SM- guldet?  

27 Vad har varit den jobbigaste upplevelsen under din tränarkarriär 

28 Vad fick du ny kraft ifrån? 

29 Vilka nya krav ställs på en efter ett guld? 

30 Svennis har på nytt fått sparken Hur länge kan man leva på meriter som tränare?  

31 Hur ser villkoren ut för en elit tränare idag? 

32 Vad händer om du får sparken?  

33 Glenn Strömberg tyckte Svennis borde fått längre tid på sig, Har klubbarna för bråttom 

med att sparka tränare?  

34 Schlagerbubblan- OS- bubblan- Känner du någonsin tomhet efter en säsong?   

35 Finns det tillfällen du känner av att det finns ett samhällsfält? 

36 Wayne Gretzky såldes i slutet på 80 talet till LA kings 15 miljoner dollar. Tränaren visste 

inget om affären. Hur stort roll har du i köp och säljandet av spelare ?  

37 Har läst att Magnus Haglund har väldigt stor möjlighet att komma med förslag. Hur ser 

du den hierarkiska ordningen i din klubb?  

38 Skulle du önska att det var annorlunda.. Manager systemet som i England? 

39 Bråken under matcherna har ju minskat men finns ändå i anslutning. Vad händer inom er 

som ledare och tränare när det händer? 

 40 är det bra med en extra timeout eller hur funkar det. Vad gör ni under avbrottet? 

41 Det händer ca 2-3 typer av hot inom elitidrotten i Sverige. Främst hockey och fotboll , 

många gånger lett till avhopp. - Har ni en handlingsplan för detta i klubben?  

42 Vet att vissa domare inte har sin telefon på under et antal timmar efter match  - Har du 

några rutiner för att få vara ifred?  



 

 

43 Det har ju hänt ett antal sammandrabbningar mellan framför allt supportrar mellan 

storlagen. 

Har idrotten varit för snäll mot supportrarna? 

44 Många gånger får ni tränare vara med och uttala er om händelserna.. Hur ser du på det?  

45 Rikard Norling talade om att han frågade sig själv, kunde han ha agerat annorlunda kunde 

han ha gjort mera efter dödskjutningarna i Södertälje (assyriska). Hur stort ansvar har man 

som elittränare för samhällsområdet?    

46 Vad har en tränare för skyldigheter jämte mot det andra fältet?  Norling möte med 

firman m m. 

47 När du föreläser är du elittränaren då eller Agerar du som privatperson som pratar. Vart 

går er gräns?   

48 Vad säger du till människor som kommer fram till dig på gatan med åsikter och ditt 

jobb?  

49 Är tränaryrket ett jobb där man ska få tips på gatan? 

50 Lagerbäck fick mycket kritik för hans uppträdande mot media när han var förbundskapten-

Hur ser du på att vara påpassad av media? 

51 Nu mera får bara en person stå i tekniska området. Finns det regler inom fotbollen som 

ni tycker borde ändras ? 

52 Marcus Bengtson som skrev I skuggan av San Siro, berättar att han köra samma typ av fys 

träning som resterande A-laget fast han bara var tonåring.. och att de italienska läkarna hade 

skakat på huvudet när dom fick veta hur han hade tränat. Vad har en tränare för ansvar för 

en spelares hälsa? 

53 NHL tränare berättar om den stora problematiken att hinna med familj..visa utryckte att 

dom försakade sina familjer rent av. Hur gör ni för att anpassa den tiden som blir över för 

nära och kära? 

54 Pratar ni ledare om denna problematik?  

Ger ni varandra ledig eller liknande om någon har det körigt hemma? 

55 Är fotboll viktigt?  

56 Vad skulle kunna få dig att sluta som tränare? 

 

 

 


