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Abstract 

 

Aim 

The purpose of the study is to examine the view on leadership among four coaches active 

within Swedish youth football.  

 

We have used the following questions: 

 

• What view do the four coaches have on the concept of leadership? 

• What motives lie behind the coaches’ leader task?  

• How do the coaches estimate the value of their leader task? 

 

Method 

The study is built on in-depth interviews with four youth coaches from one of Sweden’s 

biggest football clubs domiciled in one of Sweden’s biggest cities. Two of the coaches are 

active in the boy section whereas the other two coach girls’ teams. The interviews were made 

with the help of digital sound recording. The data handling has been done with the help of 

Hersey and Blanchard’s model for situational leadership with the purpose of creating an 

image of the youth leadership in football.  

 

Results and conclusions 

In the results we have come to the conclusion that the coaches see leadership as something 

controlled by rules and demands. It should at the same time be seen as a tool for creating 

inspiration and motivation within the group. The leadership should be directing but at the 

same time encouraging. The study also shows that the coaches use situational leadership out 

of consideration for the group’s degree of maturity and competence. They see leadership as a 

way of bringing up individuals who should not only take care of the football playing, but also 

life outside football. Our analyses, together with earlier research, also show that these answers 

could be built on apprehensions that are firmly established within youth football. This shows 

that the youth leaders are in need of more knowledge about leadership. 



Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Studien har som ändamål att undersöka synen på ledarskap hos fyra tränare verksamma inom 

svensk ungdomsfotboll. 

 

Vi har använt oss av följande frågeställningar:  

 

• Vilken syn har de fyra tränarna på begreppet ledarskap? 

• Vilka motiv ligger bakom tränarnas ledaruppdrag? 

• Hur värderar tränarna sin ledaruppgift? 

 

Metod 

Studien bygger på djupintervjuer med fyra ungdomstränare från en av Sveriges största 

fotbollsföreningar hemmahörande i en av Sveriges största städer. Två av tränarna är 

verksamma på pojksidan, medan de andra två tränar flicklag. Intervjuerna gjordes med hjälp 

av digital ljudupptagning. Databearbetningen har gjorts med hjälp av Hersey och Blanchards 

modell för situationsanpassat ledarskap, för att på så sätt skapa en bild av ungdomsledarskapet 

inom fotbollen.      

 

Resultat och slutsats 

Vi har i resultatet kommit fram till att tränarna tolkar ledarskap som något regel- och 

kravstyrt, samtidigt som ledarskapet ses som ett verktyg för skapa inspiration och motivation 

hos gruppen. Ledarskapet ska vara styrande, men samtidigt stödjande. Studien visar också att 

tränarna använder sig av situationsanpassat ledarskap med hänsyn till gruppens mognad och 

kompetens. De ser ledarskapet som ett sätt att fostra individer, som inte bara ska sköta 

fotbollsspelandet, utan också livet vid sidan av fotbollen. Våra analyser, tillsammans med 

tidigare forskning, visar också att dessa svar skulle kunna bygga på uppfattningar som är djupt 

förankrade inom ungdomsfotbollen. Det visar att ungdomsledarna är i behov av mer 

ledarkunskaper.   
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1 Inledning och problemdiskussion 

Idén till studien växte fram under vår utbildning på Sport managementprogrammet vid GIH i 

Stockholm. Utbildningen har till stor del kretsat kring olika aspekter inom ledarskapet, vilka 

blivit en inspirationskälla till vidare forskning inom området. Under många lektioner och 

litteraturtimmar har författarna fått en uppfattning om att behovet av ledarskapsutveckling är 

stort inom många idrottsliga organisationer.  

 

Ungdomsidrotten är inte bara viktig för att fostra framtida idrottsstjärnor, utan spelar också 

en viktig roll i skapandet av goda medmänniskor och medborgare. Goda ledare är en förut-

sättning för att göra detta möjligt. Genom sitt sätt att vara skapar ledarna normer och blir fö-

rebilder som barnen och ungdomarna kan anamma.1 Ledarna formar ungdomarna genom 

deras sätt att leda och blir beroende av deras stöd och instruktioner.2 Ett bra ledarskap är där-

för en förutsättning för att forma framtidens fotbollsspelare, både på och utanför fotbollspla-

nen.  

 

Många gånger brister ledarna inom ungdomsidrotten i arbetet med svåra frågor som mobb-

ning och trakasserier. Det räcker inte att bara ha kunskaper om den idrott man bedriver, utan 

det är minst lika viktigt att förstå barnen och rent socialt kunna hantera dem. Utvecklade tan-

kar kring ledarskap är därför en nödvändighet för att som tränare kunna leda ett idrottslag.3

 

En stor del av en idrottsorganisation präglas av dess ledare, men av erfarenhet känner förfat-

tarna att man sällan reflekterar kring ledarskapsfrågor. Att vara fotbollstränare är en position 

man blivit tilldelad av sin förening på grund av vissa egenskaper. Antingen besitter man fot-

bollstekniska kunskaper eller så är man en engagerad förälder. Det hävdas ofta att om man 

vill lyckas som tränare inte bara måste ha dessa egenskaper, man måste också inneha goda 

ledarskapskvaliteter.4

 

                                                 
1 Engström, L-M., Idrottsledare för barn och ungdom, (Malmö: Skogs Grafiska, 1988), s.5 
2 Redelius, K., Ledarna och barnidrotten – idrottsledarnas syn på idrott, barn och fostran,  (diss. Stockholm; 
Stockholm: HLS Förlag, 2002), s. 203 
3 Gunnar Sandelin, ”BRIS.se/idrott – ny webbplats mot mobbning inom idrotten”, BRIS-tidningen Barn och 
Ungdom (2004:5), s. 9 
4 Skånes Fotbollförbund, Ledarskap inom barn- och ungdomsfotboll. Sammanställt av Andersson, Å., Nilsson, 
M. och Larsson, J. (Malmö: Skogs Grafiska, 2000), s.5 
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Med denna studie vill vi undersöka hur fyra tränare ser på begreppet ledarskap. Valet av den 

aktuella ungdomsföreningen (som hädanefter kommer kallas just ”Föreningen”) gjordes på 

grund av att det är en del av en stor förening med en välorganiserad ungdomssektion. Klub-

ben visade också ett öppet intresse för vår idé till studien.  

 

Vad gäller den förening vars tränare vi intervjuat är det närmaste de har ett ledarskapsdoku-

ment en kortfattad handlingsplan för utbildning av tränarna i ledarskapsfrågor och sådant som 

rör föreningens värdegrund.5  

 

1.1 Ledarskapsbegreppet 

Att förklara vad ledarskap har för djupare innebörd är inte alltid så enkelt. Å andra sidan är 

själva ordet ledarskap lättare att definiera. Om man jämför med de engelska begreppen lea-

dership och management kan nämnas att management härstammar från det italienska ordet 

maneggiare som betyder ”att hantera en häst”. Management har på senare år fått en annan 

innebörd, nämligen ”konsten att leda organisationer”. Ordet ledning i sin tur, har sitt ursprung 

i fornsvenskans ledhning, som man i det närmaste skulle kunna översätta till ”skydd” eller 

”lejd”. På 1930-, 40- och 50-talet var betydelsen av ordet ledare sammankopplat med natio-

nalsocialistisk ideologi.6

Idag har ordet ledarskap fått en mer positiv laddning. Henri Fayol beskrev på ett revolutione-

rande sätt ledningens uppgifter som funktioner, nämligen koordinering, kontroll, organise-

ring, ordergivning och planering. Ledarskap som process pekar på utförandet av dessa funk-

tioner eller ledarens medverkan i målformulering, kommunikation och beslutsfattande.7

I studien vill vi inte själva definiera begreppet ledarskap. Vi vill undersöka tränarnas bild av 

ledarskap och inte jämföra den med en fastställd uppfattning. 

                                                 
5 Samtal med Föreningens chefstränare, 7/2 2006 
6 Svedberg, L., Gruppsykologi – om grupper, organisationer och ledarskap, (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 
281-282 
7 Nationalencyklopedin, 2006-02-09 <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=238966> (2006-02-09) 
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1.2 Tidigare forskning 

Undersökningar har visat att det finns flera tolkningar av det goda ledarskapet. Forskning har 

åskådliggjort att ledare med samma ledarstil lyckats i olika miljöer och situationer. Den har 

också visat på att vissa viktiga situationsvariabler påverkar vilken typ av ledarskap som pas-

sar bäst under olika förutsättningar.8 Vi har valt att inrikta oss på det situationsanpassade 

ledarskapet samt den uppgifts- och personinriktade ledarstilen då vår uppfattning är att dessa 

teorier ligger nära ungdomsledarskapet inom fotbollen. Under rubriken empiriska studier tar 

vi upp en del av den svenska forskningen som ligger vår studie närmast. 

 

1.2.1 Situationsanpassat ledarskap 

Utifrån vad olika forskningstraditioner visar, går det inte att säga vilket ledarskap som är att 

föredra. Med situationsanpassat ledarskap menas att situationen avgör vilken ledarskapsstil 

som passar bäst.9  

 

Bland annat har ekonomerna Paul Hersey och Kenneth H. Blanchard forskat mycket kring 

situationsanpassat ledarskap. I boken Management of organizational behavior (2001) har de 

tagit fram en modell som beskriver detta område. De menar att en ledare i sin avvägning mel-

lan uppgifts- och personinriktningen, ska anpassa sig efter ett antal situationsfaktorer: Leda-

ren själv samt dennes erfarenhet och förhållningssätt till sin uppgift, gruppens kompetens och 

mognadsnivå, gruppens unika miljö eller kultur, uppgiftens natur och slutligen den tid som 

finns till förfogande.10  

 

Enligt Hersey och Blanchard kan situationsanpassat ledarskap beskrivas över fyra utveck-

lingsstadier, där gruppens utvecklingsnivå för en specifik uppgift framställs. Målet för leda-

ren är att gruppmedlemmarna ska bli nästintill självgående, då kunskaper, erfarenheter och 

motivationskrafter frigörs. Ledarstilen bör förändras i takt med utvecklingsnivån som i sin tur 

är beroende av kompetens och engagemang.11  

 

                                                 
8 Bolman, L.G. & Deal, T.E., Nya perspektiv på organisation och ledarskap, (Lund: Studentlitteratur, 1995),  
   s. 337 
9 Maltén, A., Det pedagogiska ledarskapet, (Lund: Studentlitteratur, 2000), s. 185 
10 Maltén, s. 72, 73 
11 Maltén, s. 74 
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3. Stödjande 

4.Delegerande 

2. Coachande 

1. Instruerande 

Ej stödjande 

Ej styrande 

 
Modell 1: “Situationsanpassat ledarskap” Hersey, P. & Blanchard, K., Management of organ-
izational behavior, (New Jersey: Prentice- Hall, 2001), s. 277 
 

 

1. Instruerande 

På denna nivå är kunskapen om den specifika uppgiften troligtvis låg och därför behövs en 

instruerande ledarstil. Däremot är gruppens engagemang högt och de har en vilja att lära sig. 

Ledaren är alltså under denna fas väldigt styrande men inte särskilt stödjande.12  

 

2. Coachande  

I denna fas är ledaren både styrande och stödjande. Kompetensen i gruppen har ökat något 

men är fortfarande inte särskilt hög och det gör att tvivel uppstår vilket leder till att engage-

manget sjunker. Ledarstilen är fortfarande väldigt uppgiftsrelaterad, men har också en hög 

relationsorientering. En ledare ska på ett coachande manér sporra, lösa problem och vara  

lyhörd för gruppens frustration.13

 

 

                                                 
12 Svedberg, s. 308 
13 Svedberg, s. 309 
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3. Stödjande 

Här är kompetensen hög och gruppen har inte längre samma behov av instruktion och coach-

ning. Engagemanget kan emellertid minska om ledaren fortsätter tro sig veta bäst. Å andra 

sidan tvivlar gruppen på sin duglighet att agera självständigt och behöver därför mycket stöd. 

Mer ansvar bör läggas på gruppen och ledaren ska försöka inta en mindre framträdande roll, 

dock utan att glömma intresset för gruppens initiativ och resultat.14  

 

4. Delegerande 

På den sista utvecklingsnivån är gruppen i det närmaste självständig. Ledaren är vare sig sty-

rande eller stödjande men tillgänglig vid behov. Gruppen är engagerad, kompetent och tvivlar 

inte på sin förmåga.15  

 

Varje stadium är viktigt och inget av dem får uteslutas för att gruppen i slutändan ska bli 

nästintill självständig. Ledarens lyhördhet och förmåga att växla mellan olika ledarstilar, be-

roende på i vilken fas gruppen befinner sig, blir avgörande för att den ska bli självgående.16  

 

1.2.2 Uppgifts- och personinriktat ledarskap 

En annan ledarskapsmodell beskriver den uppgifts- och personinriktade ledarstilen. Den byg-

ger också på tanken om det situationsanpassade ledarskapet.17

 

Robert Blake och Jane Mouton är två amerikanska socialpsykologer som lanserat en tvådi-

mensionell ledarskapsmodell. I boken How to choose a leadership style (1982), skriver de att 

ledaren på en och samma gång ska vara resultat- och uppgiftsinriktad samt personinriktad.18  

 

En resultat- och uppgiftsinriktad ledare lägger stor vikt vid styrning, kontroll och prestatio-

nens kvalitet. Ledaren måste med andra ord vara uppgiftskompetent. Den personinriktade 

ledaren uppmuntrar och stimulerar gruppmedlemmarna genom beröm, konstruktiv kritik och 

feedback. Ledaren måste alltså ha en social kompetens.19  

 
                                                 
14 Svedberg, s. 309 
15 Svedberg, s. 309 
16 Svedberg, s. 309-310 
17 Maltén, s. 67 
18 Maltén, s. 67 
19 Maltén, s. 67 
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Ledare A är varken uppgifts- eller personinriktad i sitt ledarskap och har ingen genomtänkt 

syn på människan. Ledaren står för ett uppgivet ledarskap.20  

 

Ledare B har en tydlig uppgiftsinriktning och ser endast till målsättning och resultat. Denne 

är styrande och tar nästintill ingen hänsyn till människorna inom organisationen, vilket kan 

leda till missnöje. Ledarskapet kan beskrivas som auktoritärt.21

 

Ledare C är däremot helt inriktad på de sociala och individuella behoven. Uppgiften hamnar 

lätt i skymundan då gruppmedlemmarna trivs alltför bra. Ledaren har ett person- och grupp-

inriktat ledarskap som ligger nära ett gemytledarskap.22  

 

Ledare D besitter både en hög uppgiftsinriktning blandat med en stor personinriktning. På så 

sätt skapas förutsättningar för att nå de uppsatta målen, utan att åsidosätta tillfredsställelsen i 

arbetet. Ledaren tillämpar ett demokratiskt ledarskap.23  

 

Ledare E använder en avvägning mellan uppgifts- och personinriktning genom att förena 

individens och organisationens mål. Gruppen kan ses som självstyrande.24  

 

1.2.3 Empiriska studier 

Det har skrivits väldigt mycket om ungdomsledarskap. De flesta böcker som skrivits om 

ungdomsledarskap har dock ingen vetenskaplig grund, utan bygger på ledarens personliga 

erfarenheter. Karin Redelius, filosofie doktor i pedagogik, och framför allt Lars-Magnus 

Engström, professor i idrottspedagogik, har bedrivit mycket forskning om kulturen inom ung-

domsidrotten. 

 
Den största forskningstraditionen kretsar kring ledarstil. Två ledarbeteenden kan urskiljas, 

nämligen uppgiftsinriktat och personinriktat. Det har samtidigt bedrivits mycket forskning 

om samspelet mellan ledarstil, ledningssituation och effektivitet.25

                                                 
20 Maltén, s. 68 
21 Maltén, s. 68 
22 Maltén, s. 68-69 
23 Maltén, s. 69 
24 Maltén, s. 69 
25 Nationalencyklopedin, 2006-02-09 <http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=238966> (2006-02-09) 
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Karin Redelius har i sin avhandling Ledarna och barnidrotten (2002), undersökt idrottsleda-

re, vilka de är, hur de värderar sina uppdrag och vilken syn de har på idrott. Hon ser på ung-

domsidrotten genom ett kultursociologiskt och genusteoretiskt perspektiv. Redelius pekar 

bland annat på att det är idrottskulturella värderingar som styr ledarnas syn på ungdomsidrot-

ten.26 Hon påstår vidare att egenvärdet, det vill säga det ledarna får ut av aktiviteten för stun-

den, spelar en viktig roll i valet att bli idrottsledare27 och att ledarna har en fostrande syn på 

barnen.28

Lars-Magnus Engström har bedrivit mycket forskning kring hur ungdomar genom idrotten på 

ett omedvetet sätt anammar vuxenvärldens normer, värderingar och livsstil. Han menar att 

idrotten är en så stor del av barnuppfostranskulturen att det är viktigt att belysa dess verk-

samhet.29

 

1.2.4 Sammanfattning 

De teorier som finns om ledarskap är främst riktade till organisationer inom politik och när-

ingsliv. Många forskare har genom olika studier och teorier försökt fånga det goda ledarska-

pet, där bland annat situationsanpassat ledarskap är en stor del. Den situationsanpassade mo-

dellen av Hersey och Blanchard visar hur ledarskapet förändras med gruppens utveckling. En 

närliggande modell är den om uppgifts- respektive personinriktat ledarskap av Blake och 

Mouton.  

 

Vi kan konstatera att det finns olika modeller som karaktäriserar hur ledarskap ska vara. Re-

delius kom i sin avhandling fram till att idrottsledare är fostrande. Det indikerar att det finns 

en hög grad av styrning och stöd inom idrottsledarskapet. Engström pekar på att ledarskapet 

får långsiktiga konsekvenser, eftersom ungdomsledarna genom sitt ledarskap påverkar bar-

nen, som i sin tur är våra framtida ledare. Förutom Engströms och Redelius studier är forsk-

ningsfältet kring hur ungdomsledarskapet ska fungera relativt orört. Därför tycker vi att det är 

viktigt att genomföra denna studie. 

 

                                                 
26 Redelius, s. 194-195 
27 Redelius, s. 154 
28 Redelius, s. 194-195 
29 Redelius, s. 15 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

Studien har som ändamål att undersöka synen på ledarskap hos fyra tränare verksamma inom 

svensk ungdomsfotboll. 

 

Frågeställningar: 

 

• Vilken syn har de fyra tränarna på begreppet ledarskap? 

• Vilka motiv ligger bakom tränarnas ledaruppdrag? 

• Hur värderar tränarna sin ledaruppgift? 

 

1.4 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa studien till Föreningens verksamhet. Därefter har vi valt ut en tränare 

från vardera av följande kategorier: flickor, 12-14 år och 15-16 år, samt pojkar, 12-14 år och 

15-16 år. 

 

Anledningen till detta val är att vi tror att ledarskapet i de äldre ungdomsgrupperna är mer 

varierat och utvecklat. Det ställs högre krav på spelarna i ovanstående åldersgrupper, än  

på de spelare som precis börjat spela fotboll.  

 8



2 Metod 

2.1 Urval 

Fyra olika ungdomstränare har deltagit i undersökningen. Vi valde Föreningen på grund av 

att det är en stor förening med en välorganiserad ungdomssektion. Föreningen visade även ett 

stort intresse för vår idé till studien. Tränarna valdes ut av en av Föreningens chefstränare 

utifrån ett antal förbestämda kriterier. Det första urvalskriteriet var att de skulle vara tränare 

inom åldersgruppen 12-16 år. Åldersgruppen 17-18 ansåg vi ligga för nära seniorfotbollen för 

att passa in i denna studie om ledarskapet inom ungdomsfotbollen. Det andra kriteriet var att 

två av tränarna skulle vara från flicksidan och de andra två från pojksidan. Alla fyra respon-

denter var män, vilket inte var ett kriterium, utan föll sig slumpmässigt. Att studien begränsa-

des till fyra intervjuer kommer sig av praktiska skäl. För att intervjuer och transkribering 

skulle hinnas med, valde vi att begränsa oss till fyra intervjuer.  

 

2.2 Presentation av undersökningsgrupp 

De fyra tränarna är aktiva inom en välkänd svensk förening som haft stora framgångar på 

seniorsidan och samtidigt har en välutvecklad ungdomssida med elitverksamhet.  

 
De tränare som deltagit i undersökningsgruppen kallas i uppsatsen för Tränare F-93, Tränare 

P-SM, Tränare P- 92 och Tränare F-92. Här följer en kort presentation av dessa fyra tränare. 

 

Tränare F-93 är en man på 44 år och är tränare för Föreningens flickor födda 1993, där hans 

dotter också spelar. Han har varit verksam inom Föreningen i fem år och har ingen tidigare 

ledarerfarenhet inom fotbollen. Däremot har han hållit en träningsgrupp i slalom under ett år. 

Han har genomgått fotbollförbundets grundkurs och påbyggnadskurserna U1 och U2. I yrkes-

livet driver han ett eget företag inom IT-branschen.  

 

Tränare P-SM är en man på 34 år och är tränare för Föreningens P-SM-lag, pojkar födda 

1990 och 1991. Han har varit verksam inom Föreningen i två månader, men tränade tidigare 

ett annat pojklag i två och ett halvt år. Tränare P-SM har gått fotbollförbundets grundkurs 

och arbetar som VD inom restaurangbranschen. 
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Tränare P-92 är en man på 49 år och är tränare för Föreningens pojkar födda 1992. Han har 

varit verksam inom Föreningen i åtta år, men har tidigare bland annat tränat seniorlag i divi-

sion 3 och 4 sedan 1987. Tränare P-92 har gått fotbollförbundets steg 3-utbildning och arbe-

tar till vardags som brandman.  

 

Tränare F-92 är en man på 23 år och är tränare för Föreningens flickor födda 1992. Han har 

varit verksam inom Föreningen sedan fyra månader tillbaka och har ingen tidigare ledarerfa-

renhet inom fotbollen. Tränare F-92 har gått fotbollförbundets grundkurs och är säljare till 

yrket.  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att de fyra tränare vi intervjuat är en homogen grupp 

såtillvida att de alla är män. Dessutom har de alla spelat fotboll, varav tre på elitnivå. Samtli-

ga tränare har gått igenom fotbollförbundets grundutbildning för tränare. En av tränarna är 

även utbildad steg 3-tränare, vilket är en hög nivå för en ungdomstränare.  

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Studiens resultat togs fram genom djupintervjuer. Respondenterna besvarade 23 frågor om 

deras person, ledaruppdrag och ledarskapssyn (se bilaga). Genom tillämpningen av den kvali-

tativa undersökningsmetoden kunde svaren bli djupare, mer uttömmande och mindre styrda 

än vad som hade varit fallet om en kvantitativ metod använts. På så sätt kunde också det uni-

ka lyftas fram ur respondenternas sätt att se på ledarskap.    

 

2.4 Procedur 

Kontakt med respondenterna togs via telefon. De fick studiens syfte presenterat för sig och 

därefter bestämdes tid och plats för intervju. Genomförandet av intervjuerna gjordes indivi-

duellt och spelades in med hjälp av en digital diktafon samt två mobiltelefoner. Två av inter-

vjuerna ägde rum på ett café i ett köpcentrum, medan de andra två utfördes i en lokal tillhö-

randes Föreningen. Intervjuerna tog vardera cirka 40 minuter, men var inte på förhand tids-

bundna. Vi lade upp intervjuerna genom att en ställde frågorna samtidigt som den andra ob-

serverade respondenten och antecknade.  
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När det gäller de forskningsetiska kraven har vi inför varje intervju klargjort studiens syfte 

och bakgrund samt berättat för intervjuobjekten att deltagandet varit frivilligt. Dessutom frå-

gades de om tillåtelse att eventuellt publicera deras namn och de fick möjlighet att ge sitt 

godkännande till inspelning av intervjun.  

 

2.5 Databearbetning och tillförlitlighet 

Varje intervju har transkriberats för att underlätta analysen och försöka ge en klar bild av 

tränarnas svar. De data som har samlats in kommer att bearbetas efter Hersey och Blanchards 

modell för situationsanpassat ledarskap för att kategorisera ungdomsledarskapet inom fotbol-

len.      

 
För att reliabiliteten skulle vara hög användes samma frågeformulär vid samtliga intervjuer. 

Däremot kan tillförlitligheten ha påverkats av att intervjuerna genomfördes på olika platser 

och att det inte var samma utfrågare vid varje tillfälle. Vidare kan nämnas att det under en 

intervju uppstod problem med diktafonen, men dessa faktorer torde inte vara något som på-

verkat deras svar.  

 
Validiteten har till viss del säkerställts genom att vi själva har utfört samtliga intervjuer och 

transkriberingar. Eftersom studien syftar till att kartlägga tränarnas syn på ledarskap, torde 

deras personliga svar ge arbetet en hög validitet. Den stärks även av valet att återge vissa av 

intervjuobjektens svar i citatform. 
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3 Resultat 

3.1 Vilken syn har de fyra tränarna på begreppet ledarskap? 

För att ta reda på tränarnas syn på ledarskap har de först fått definiera ledarskap. Två av trä-

narna återkom till vikten av att fungera som stöd, engagera och skapa glädje. Tränare F-93 

ser även till det situationsanpassade ledarskapet när det gäller att träna sitt lag. Han beskriver 

ledarskapet så här:  

 
Kanske någon som inspirerar skulle jag kunna tänka mig då. Blir lite 

olika, känns det som. Att ledarskap inom flickidrotten och i arbetslivet, 

då blir det väldigt olika hur det är. Inom fotboll då är det ju i första 

hand att inspirera och skapa glädje och förutsättningar för de här att 

utvecklas och tycker det är kul att fortsätta. Det är egentligen det.  

Tränare F-93 

 

Även Tränare P-92 betonar betydelsen av att fungera som inspiratör och att samtidigt kunna 

skapa en harmoni och fin stämning i laget: 

 

För att, jag menar, det är ju det som behövs både för att utveckla indi-

viden och, och, och i träning. Bra ledarskap är ju att få med sig hela 

gruppen, framför allt. Det är så att, att alla måste trivas, alla måste bi-

dra på något sätt. Tränare P-92 

 

Tränare F-92 menar också att det handlar om att kunna hjälpa spelarna att utvecklas. Han 

pratar också om att spelarna ska känna att de har kul och att det är viktigt att ha regler för hur 

man ska vara inom laget: 

 

Att de känner att det är kul att hålla på med det de gör. Att man, alltså, 

att man kan motivera spelarna. Att man, att man har regler som, som 

ska följas. Att det är liksom, ja… det är väl ledarskap. Tränare F-92 

 

Ovanstående kommentar vidrör även frågan om ordning och regler, vilket Tränare P-SM 

beskriver som grundläggande i definitionen av ledarskap. Han menar också att det är viktigt 
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att vara förtroendeingivande och han lyfter även fram vikten av att ha en plan för hur man 

ska jobba: 

 

Att sätter man vissa normer att ”så här ska vi jobba” eller ”inom den 

här fyrkanten ska vi jobba” så gäller det som ledare att hela tiden hålla 

sig själv inom den fyrkanten. Tränare P-SM 

 

Han beskriver också ledarskapet som väldigt målstyrt och att alla gruppmedlemmar ska kun-

na se sig själv i visionsbilden som man bygger upp. Denna ledarskapsfilosofi han möjligen 

hämtat från sitt yrke som VD: 

 

Sedan så tror jag det är väldigt viktigt att alla deltar på den här resan, 

för det är ju en resa… man sätter hela tiden upp ett mål, en vision som 

alla ska kunna ta på, på någon sätt. Tränare P-SM 

 

Svaren visar på att tränarna vill skapa en miljö där spelarna känner sig motiverade, engagera-

de och inspirerade. Samtidigt jobbar de med olika ramar och regler för att uppnå mål och 

visioner. 

 

Vidare ombads tränarna beskriva sitt eget ledarskap. Tränare P-SM menar att trivsel är det 

han främst vill skapa genom sitt ledarskap. Det skulle kunna ligga i att hans dotter spelar i 

laget och att han därför inte vill stöta sig med dottern och hennes kompisar genom att vara för 

disciplinär. En annan förklaring skulle kunna vara att kravställningen är lägre, med tanke på 

att det inte finns någon elitverksamhet på flicksidan. Han beskriver sitt ledarskap så här: 

 

Att jag försöker inspirera och skapa glädje och så för de här tjejerna då 

som tränar. Det är så svårt att bedöma hur det är. Eeh, som exempel då 

har vi inte toppat särskilt mycket utan vi låter, vi försöker, är man kal-

lad till match exempelvis så ska alla spela lika mycket oavsett hur 

länge man har spelat fotboll eller hur duktig man är och, och att man 

försöker uppmuntra alla, försöker nämna alla spelare vid namn vid 

varje träning till exempel. Skratta, skoja lite. Det är kanske en dålig 

egenskap också men, liksom, att det inte är för disciplinärt.  

Tränare F-93 
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Övriga tränare bygger sitt ledarskap kring krav, tydlighet och regler. Det kan ha sin förklar-

ing i att dessa tre tränare spelat fotboll på en hög nivå och därigenom är bekanta med en ford-

rande ledarstil: 

 

Jag tror att jag har ett rätt krävande ledarskap. På det sättet att jag sät-

ter nog rätt höga krav på min omgivning och mig själv givetvis. Att 

kunna sätta krav på sin omgivning så måste man nog kunna sätta väl-

digt höga krav på sig själv. Tränare P-SM 

 

Tränarna fortsätter att betona regler och tydlighet, men att det med ett situationsanpassat le-

darskap blir en annorlunda kravställning:  

 

Är ju en viss skillnad att vara ledare än att vara ledare i ett ungdomslag 

där det inte är elitsatsning, så att säga. Det, det, det är ju… alltså, själ-

va ledarskapet är inte, kanske inte, något annorlunda men, men sättet 

man, man, man… kraven och kravställningen på spelarna blir annor-

lunda, tycker jag. Tränare P-92 

 

Alltså, jag försöker att vara väldigt tydlig. Jag försöka sätta upp reg… 

alltså regler som ska följas och, eeh… Och det är ju för att göra allt 

enklare för, för alla, liksom. Så att, det ska vara, det ska vara tydligt, 

liksom. Tydligt helt, enkelt. Tränare F-92 

 

Tränarna jobbar enligt dem själva med situationsanpassat ledarskap. För att återknyta till si-

tuationsanpassat ledarskap så är det viktigt att kunna anpassa sitt ledarskap efter bland annat 

gruppens kompetens och mognadsnivå: 

 

Det blir ju väldigt situationsanpassat. Just de här spelarna, de är ganska 

unga och man har haft dem sedan de var ännu mindre så att det är väl-

digt situationsanpassat och, ja… Det är väl hela tiden så svårt att be-

döma vad, vad man kan förvänta sig att de klarar. Tränare F-93 
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Där tror jag, framför allt när man pratar om ungdomsfotboll i den här 

åldern, fjorton-, femton- sextonårsåldern, så tror jag du får tackla le-

darskapet på ett annat sätt. Alltså, det är mycket som drar kring de här 

fjorton-, femton- sextonåringarna. Tränare P-SM  

 

Jag är väl ganska… hur ska man uttrycka det? Eeeh… anpassad… ja, 

anpassat ledarskap. Det vill säga, dels så har jag ju haft olika åldrar. 

Dels från seniorer, dels till yngre, 14-åringar. Dels till 17-18-åringar, 

när jag jobbade i u-truppen då som assisterande tränare, så att det blir 

ju ett litet anpassat ledarskap efter ålder också, då då. Och mognad på 

spelarna. Tränare P-92 

 

Tränare F-92 tar inte upp något om en situationsanpassad ledarstil. Det kan ha sin grund i att 

han tränar sitt första lag och har på så sätt inget att relatera till. Sen borde det faktum att han 

inte har samma ledarerfarenhet, både inom idrotten samt yrkeslivet, påverka hans ledarskaps-

stil. 

 

Individen står åter i centrum hos tränarna när de svarade på vilken som var deras viktigaste 

uppgift som ledare. Ingen av tränarna tyckte att det var resultatet i matcherna som var det 

viktigaste, utan främst individens utveckling och upplevelse. De vill försöka skapa en trygg 

och säker miljö där alla kan trivas. Några svar: 

 

Men, min viktigaste som jag ser det att jag hoppas att ingen av de här 

tjejerna som har spelat fotboll och så ska känna att de har haft tråkigt. 

De har spelat fotboll och de har haft kul och de har liksom inte blivit 

brända under den tiden som de spelade fotboll. Att de inte behöver gå, 

som att de slutade med fotboll för att de blev, inte dög, inte räckte till 

eller att de, ja… Det är väl ungefär mina målsättningar. Tränare F-93 

 

Det är ju det, att, att försöka… eeh… utveckla en fotbollsspelare så 

mycket som möjligt. För det är ju faktiskt ganska tydligt inom Före-

ningen att inte resultaten, det är inte så, det är inte så viktigt med resul-

tat, alltså. Det är en del i det, självklart, när man är en elitförening, 

men det går inte före, eeh… individen, så att säga. Tränare P-92 
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Mmm… alltså, det, det är ju att skapa en trygg och säker stämning så 

att alla, och att alla känner sig välkomna, så att… Att alla, ja men, att 

alla i gruppen… att alla kan bidra med någonting, också. Så att alla har 

en funktion. Så att ingen, så att ingen individ blir utelämnad. Det, det 

tycker jag är det absolut viktigaste. Tränare F-92 

 

Tränare P-SM pratar om att fostra en individ och är både styrande samt stödjande i spelarnas 

utveckling. Han ser inte tränarsysslan som den enda uppgiften, utan lägger också stor vikt vid 

att spelarna gör sina läxor. På detta sätt försöker han möjligtvis påminna ungdomarna om att 

det inte räcker att bara satsa på fotbollen: 

 

Så att, om du, om du frågar den frågan så vad är det mitt viktigaste 

egentligen så är det faktiskt att försöka forma en, en individ till att nu, 

femton-sexton, göra sina studieval. Eeh… se till att han pluggar or-

dentligt under den tiden han har det. Eeh… respektera andra männi-

skor. Alltså, få, göra det förhoppningsvis hjälpa till på vår sida i att bli 

en bättre människa, om man uttrycker sig på det sättet. Eeh… så att det 

är faktiskt inte att göra en bättre fotbollsspelare. Tränare P-SM 

 

Sammanfattningsvis fastställs att ledarskapet av tränarna definieras som ett sätt att inspirera 

och engagera sin grupp. Dessutom anser de att ledarskap handlar om att genom olika regler få 

spelarna att fokusera på uppgifterna de har under träning och match. Deras egen ledarstil är 

en blandning av att anpassa sig efter situationen, ha klara regler samt att vara tydlig. Deras 

viktigaste uppgift är, enligt tränarna, att fostra en individ till en god medborgare. Ingen vill 

sätta resultaten framför den enskilda människan.  

 

Deras uppfattning om ledarskap kan också påverkas av deras bakgrund, yrke och ålder, vilket 

lag de tränar, samt hur länge de varit i klubben. Det är rimligt att tro att tränarna under sin tid 

som aktiva inom fotbollen blivit skolade på ett sätt som idag avspeglar sig i deras ledarskap. 

Att de sätter individen i centrum och ställer höga krav kan vara ett bevis på att det är ett le-

darskap de är vana vid från tiden som fotbollsspelare. Även tränarnas erfarenheter och ålder 

spelar roll i deras syn på ledarskapet. Att exempelvis ha en ledande position i yrkeslivet kan 
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smitta av sig på ledarstilen när det gäller krav och målsättningar och oerfarenhet kan göra det 

svårt att relatera till något annat ledarskapssammanhang.   

 

3.2 Vilka motiv ligger bakom tränarnas ledaruppdrag? 

En av huvudfrågorna var att få reda på varför tränarna valt att bli ledare, det vill säga vilka 

motiv som ligger bakom deras val att bli ledare. Det går att se en del samband i tränarnas 

svar. Bland annat pratar de om sin kärlek till fotbollen, som kan vara kopplad till deras tid 

som aktiva. Kanske har tränarna haft en längtan tillbaka till fotbollsmiljön eftersom de talar 

om samhörigheten i omklädningsrum kring träningar och matcher:  

 

Och jag var ju, jag höll ju, jag höll faktiskt på att spela själv tills jag 

var 30, så att… Men ändå tyckte jag att det var svårt att släppa på nå-

got vis. Jag vill vara med och på den vägen är det, så att säga. Sedan är 

det alltid, det är ju alltid… har man hållit på med idrott och så där så är 

det alltid kul att vara med i omklädningsrum och spänning inför mat-

cher. Tränare P-92 

 

Det finns så mycket i, i idrottande. Dels det här sportsliga, liksom. Det 

är helt underbart, men sedan är det en massa runt omkring som… Man 

är med i ett lag, man… Man träffar folk och det… man får… ja… 

Alltså, träffa en massa personer. Det är helt fantastiskt. Jag tycker id-

rott är det bästa som finns. Framför allt fotboll, då. Tränare F-92 

 

Två av tränarna framhåller sina barns fotbollsspelande som en orsak till deras val att bli trä-

nare. Från början var de åskådare, men bestämde sig sedan för att vara med och engagera sig 

i sina barns idrottande och kanske framför allt deras utveckling som individer: 

 

Jag var inte nöjd med att bara stå vid sidan av utan jag ville engagera 

mig. Det kände man ju direkt när man stod där att man ville liksom 

hjälpa till då. Tränare F-93 
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Sedan när min son, min äldsta son, som jag fick då, tidigt, när han var 

då tio eller elva år så var man ju där och tittade på honom givetvis för 

att det var roligt. Tränare P-SM 

 

Ett annat intressant svar från Tränare P-SM kan tolkas som att tanken om att bli ledare föddes 

i ansvarstagandet och i viljan att sonen skulle få en bra tränare. En anledning som kan ha ett 

samband med viljan att vara med och påverka barnets utveckling: 

 

Inte ett kontrakt, eller inte en dum tränare som inte tar ut en till det och 

så vidare, som jag egentligen lämnade fotbollen, med de, med den 

känslan lite grand. Så det var nog det som gjorde att jag sökte mig till 

ledarrollen igen. Tränare P-SM  

 

Motiven till att tränarna började sitt ledaruppdrag grundades alltså på intresset för fotbollen 

och viljan att vara med och hjälpa sina barn i deras fotbollsaktiviteter. På så sätt fick de chan-

sen att följa och påverka barnets utveckling på nära håll. 

 

Vid frågan om vad ledaruppdraget kan ge på sikt visade svaren att ingen av tränarna reflekte-

rat särskilt mycket över det. För att förstå vilket motiv de har med sin ledaruppgift var det 

intressant att höra om några större ambitioner låg bakom: 

 

Jag vet inte. Det var ju väldigt svårt. Jag vill hålla på med det här så 

länge som det är så här roligt. Då vill jag hålla på så länge jag kan men 

jag har ju ingen tränarambition. Att jag ska bli en världsberömd tränare 

eller träna något lag i någon högre division eller så, utan… Jag har 

ingen långsiktig satsning eller planering för det här. Tränare F-93 

 

Jag är i Föreningen ett år. Sedan har jag ett ledarskap i företaget som 

troligtvis kräver 170 % engagemang. Man ska aldrig säga aldrig, men 

så känns det just nu. Tränare P-SM  

 

Nej, alltså… Att man mår bra, att man tycker att, eeeh… Att man trivs 

med livet. På sikt. Tränare P-92 
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Så länge jag… Jag trivs med det här, så kommer jag hålla på. Och som 

det känns nu så är det absolut bästa som finns. Så att… Alltså, det, det 

ger en… det ger någonting, alltså, i en trist, grå tillvaro. Det ger, det 

ger något utöver det vanliga. Tränare F-92 

 

Sammanfattningsvis fastslås att motiven till varför tränarna valt att bli ledare antingen är att 

de har ett stort intresse för fotbollen eller att de velat engagera sig i sina barns fotbollsspelan-

de och utveckling.  Kanske har de på detta vis tagit chansen att umgås mer med sina barn och 

på samma gång få vara med och påverka deras personliga utveckling. Det verkar inte ligga 

någon långsiktig ambition bakom valet att bli ledare.  

 

Ingen av tränarna verkar ha reflekterat över vad ledarskapet skulle ge dem på lång sikt. Nå-

gon tränarambition finns inte i ett framtidsperspektiv. Det ser ut att bottna i att så länge lusten 

finns, finns också viljan att fortsätta. Egenvärdet, det vill säga att man håller på med fotbollen 

för att det är roligt, värderas högre än vad ledarrollen skulle kunna ge på sikt. Tränarna ver-

kar trivas i den funktion de har idag och beslutet att bli ledare tycks ha tagits spontant, utan 

att se det ur ett framtidsperspektiv. Man bör ha i åtanke att tränarsysslan inte är deras huvud-

sakliga sysselsättning, utan ges den tid som blir över efter arbetsdagens slut.  

 

3.3 Hur värderar tränarna sin ledaruppgift? 

För att ta reda på hur tränarna värdesätter sin uppgift fick de svara på frågorna om vad som 

var bäst respektive sämst med att vara ledare. För att få klarhet i vad som driver dem att lägga 

kraft och tid på att leda ett fotbollslag fick de först berätta om vad de tyckte var bäst med trä-

naruppgiften. Tränarna nämner den glädje de får ut av sitt arbete och hur stimulerande det 

kan vara att se spelarna utvecklas. Några kommentarer: 

 

Jaa… Just i det här fallet så, så är det ju så att de är så himla kul. Det 

tycker jag är det absolut bästa. Tränare F-93 

 

Jag tror det bästa är att se när saker och ting i den här visionen, alltså, 

om man ser den här visionen som man har satt upp tillsammans. Det är 

ändå ledaren som håller liksom i, i gruppen, att försöka konstatera 

”vad vill vi med den här gruppen” och så tillsammans gör någonting. 
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Att som ledare vara med och kunna, så att säga, coacha fram, matcha 

fram de här människorna att växa, växa, växa till det här målet.  

Tränare P-SM 

 

Övriga kommentarer berörde också spelarnas utveckling, lycka över att nå framgång och den 

gemenskap som de upplever tillsammans med ungdomarna: 

 

Alltså, se, se glädjen och så, va, och i… även när man vinner och så. 

Jag menar, på hösten när man, när man vinner S:t Erikscupen eller vad 

man har vunnit då. Det är ju fantastiskt kul. Och, det är det. Och så se-

dan, sedan, när man ser spelarna som utvecklas. Tränare P-92 

 

Att, att man har chans att… Chans att påverka och hjälpa, tycker jag, 

alltså. Alltså, det bästa jag… det… Alltså, då får jag nästan återgå till 

min tid som aktiv själv då, att man, att man är i ett lag, man är ett 

gäng, liksom och det, det… Ja, man tillhör någonting, liksom. Vi tyck-

er, vi tycker om varandra och vi jobbar mot samma mål. Det tycker jag 

är det absolut bästa. Tränare F-92 

 
Även om de pratar om att utveckla och hjälpa spelarna, är det rimligt att tro att det också 

finns en underliggande tillfredställelse. Det bästa med att vara ledare torde inte bara ligga i 

barnens utveckling, utan även i den personliga vinningen. Det skulle exempelvis kunna vara 

ett självförverkligande, uppskattning från barnen och omgivningen, eller att få vinna något 

tillsammans.   

 

Tränarna är även inne på att det är visionen och målsättningen som är det väsentliga. Att de 

får jobba och nå framgång tillsammans. De påpekar även gruppens betydelse och vikten att 

få tillhöra någonting. Glädjen är också något de vill lyfta fram. 

 

När tränarna skulle beskriva vad som är det sämsta med ledaruppdraget var meningarna lite 

mer splittrade. En av tränarna menade att det är många krafter utifrån som påverkar hans ar-

bete som ledare, som föräldrar. De kan exempelvis ha synpunkter om hur träningen ska skö-

tas och hur laget ska formeras. En annan faktor är tiden som ibland inte räcker till för att hin-

na med alla uppgifter som ska genomföras:  
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Det är klart att det finns saker och ting som krånglar och det gnisslar i 

maskineriet och föräldrar och barn och allt möjligt. Men, det hör ju 

liksom till. Det kan ju vara så. Det uppstår grus i maskineriet när man 

är ledare eller när man håller på med det här fotbollslaget. Det stressar 

ihop sig och man hinner inte. Tränare F-93 

 

Det sämsta med att vara ledare är att man inte har tid med någonting 

annat. Man är liksom inte, eeh… Allting annat kommer i andra hand. 

Och tyvärr kommer ibland jobbet i andra hand också. Jag kan ju inte 

leva på det här. Ja, så det är väl tidsbristen då. Jag lägger kanske 25-30 

timmar i veckan på det här. Det är ju faktiskt… det plus en heltids-

tjänst. Det lämnar inte så mycket tid över till något annat.  

Tränare F-92 

 

För att återknyta till problem med föräldrar kan det möjligtvis ha att göra med deras olika 

krav och förväntningar på barnen, antingen är de för höga eller så kanske föräldrarna inte alls 

intresserar sig för sina barns idrottande. Förväntningar som kan vara kopplat till tidsbristen 

kan exempelvis vara om föräldrarna saknar förståelse för att ledarna jobbar ideellt vid sidan 

av ett heltidsjobb och därför inte inser att tiden inte räcker till för att hålla i alla trådar. Trä-

ningstider och matcher ska bokas, samtal ska ringas och resor ska ordnas. 

 

Kön kan också vara en bidragande orsak till tidsbrist. Flickor vill bland annat utföra trä-

ningsövningarna rätt och kan därför vara i behov av fler och noggrannare instruktioner. Poj-

kar i sin tur är inte lika noga med att göra rätt, utan tenderar att vilja göra övningen på sitt 

sätt, trots att de inte förstått instruktionerna: 

  

Med tjejer, de är så här, okej… Sedan så går de ut och så försöker 

de… Sedan… Hajar de inte då… då kommer tillbaka och så säger de 

så här; ”Ja, men du får visa, eller förklara mer” eller ”berätta”, liksom. 

Killar är lite mer ”ja, men, jag, jag gör väl som han sade, men det fun-

kar inte, ja då gör jag väl på mitt sätt, istället”. Tränare F-92 
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Förutom tidsfaktorn och överengagerade föräldrar finns andra uppfattningar om vad som är 

sämst med att vara ledare. Dessa faktorer kommer framför allt till uttryck när målsättningen 

för både ledaren och laget inte uppnås: 

 

Sämsta… Samma glädje att se den här visionen och de här målen och 

det här. Då skulle jag säga likadant där, tvärtom. Det är när man inte 

lyckas uppnå de här målen, eller… när spelarna i gruppen eller de an-

ställda i gruppen är besvikna över någonting. Då… är det jobbigt att 

vara ledare. Det är det sämsta att vara ledare. Tränare P-SM 

 

För att det finns så många underbara fotbollsspelare som är ganska då-

liga fotbollsspelare men som är fantastiskt socialt bra i gruppen. När 

man ska ha samtal med dem och säga att de inte får fortsätta i Före-

ningen och sådant här. Och det är ju, det är ju jättesorgligt, för att det. 

De är… inte tillräckligt bra fotbollsspelare, men fantastiska människor. 

Tränare P-92  

 

De två senare kommentarerna kan kopplas till den besvikelse som kan uppstå bland spelarna. 

Tränarna kanske måste ta svåra beslut, som innebär att det sportsliga sätts framför det per-

sonliga. Samtidigt kan tilläggas att besvikelsen blir stor bland ledarna om inte uppgifterna 

och målsättningen klaras av. Här avspeglas än tydligare vikten av egenvärde. Tränarna vill 

genom målen försöka att nå egen tillfredställelse och på så sätt få uppskattning och bekräftel-

se från spelare och föräldrar. När målen inte uppfylls blir också den personliga vinningen för 

tränarna mindre, vilket i sin tur betyder att resultaten av spelarnas utveckling är av stor bety-

delse. Att ha tidsbrist och oförstående föräldrar är två andra faktorer som tränarna anser vara 

sämst med ledaruppdraget. 

 

För att få en djupare förståelse i hur de värderar sina ledaruppgifter fick tränarna svara på 

frågan om vad de får ut av att vara ledare. Frågorna gav blandade svar, men det går att utlysa 

vissa element som visar att tränarna får ut något av sitt ledaruppdrag. Ledarna fortsatte att 

framhålla den glädje och energi som fotbollen skänker dem. Två av tränarna, de som jobbar i 

ledarposition för varsitt företag, uttrycker ett större värde i att kunna umgås och vara en del 

av en grupp. Det kan ha sin förklaring i att de, på grund av sin ledarroll, inte kan känna sam-

ma gemenskap i sina arbeten. De förklarade sig så här om vad ledaruppdraget ger dem: 
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Jag tycker det är jätteroligt. Jag tycker det är jättekul att vara ledare 

och umgås med tjejerna, åka på matcher och gå på träningen och så-

dant. Jag tycker bara, det är jättekul. Tränare F-93 

 

Jag får ut en enorm energi när, när allting, alltså… Det, det är en ener-

gi och ett… gör att man orkar mer. Eeh… det finns en samhörighet 

inom, inom idrottsvärlden som är otroligt svår att, att få på något annat 

ställe. Tränare P-SM 

 

Vidare uttryckte han en önskan om att få komma tillbaka till fotbollen igen:  

 

Jag var ledig ett år från fotbollen och kände ”jag måste in i det på nå-

got sätt”. Tränare P-SM 

 

En annan tränare beskrev det som att ledarrollen hjälper honom att hålla sig ung och aktuali-

serad: 

 

Man känner sig, eeh… Alltså, vad skulle jag säga… Eeh… uppdaterad 

på allt möjligt. Särskilt med unga spelare. Eeh… man får, man måste 

hänga med. Man kan inte såsa till sig som, som, varken som tränare, 

som ledare eller som människa. Tränare P-92 

 

Den yngste av tränarna gav intrycket av ungdomlig entusiasm och menade att tränaruppdra-

get är det absolut roligaste han vet och att han längtar till varje träning. Detta skulle kunna 

kopplas till det faktum att han är ny i ledarrollen: 

 

Som idag då, till exempel, är det träningsfritt och det, det brukar det 

inte vara på måndagar, så jag vet inte, jag sade det till mina kollegor i 

det här laget, liksom, ”jag kommer ju ligga i fosterställning ikväll, lik-

som, och bara”, flippat liksom. Man kommer bli helt tokig. Man 

kommer sitta och rulla tummarna och vet inte vart man ska ta vägen, 

liksom. Tränare F-92 
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Det kan ligga ett nära samband mellan hur tränarna värderar sitt ledaruppdrag och vad de 

anser är viktigt att utveckla hos sig själva och kanske framför allt hos ungdomarna. Om de 

värdesätter sitt ledaruppdrag, kanske de även prioriterar sin egen och sina spelares utveck-

ling. Först får de delge sin syn på vad de vill utveckla hos spelarna. Första svaret gav en an-

tydan till försök att skapa goda normer och värderingar: 

 

Framför allt ungdomarna då, att de, att de känner att ”jag är inte mer 

än någon annan”, men samtidigt inte mindre än någon annan heller, 

utan att alla är på samma nivå. Det, det är det absolut viktigaste.  

Tränare F-92 

 

Tränarna verkar ha en väldigt styrande och instruerande ledarstil. Detta kan ha sin förklaring 

i att de ofta arbetar med nya grupper eller är nya i rollen som ledare. Tränare P-SM, som är 

ny på sin post, ger genom sitt svar uttryck för detta: 

 

Om vi tittar nu så är vi så nya med varandra så det, det kan vara svårt 

att säga just den här gruppen jag har nu, alltså det finns så mycket man 

vill utveckla. Jag kan säga att det viktigaste jag hade att utveckla nu 

känner jag, det var när man kom hit, det var fokusen på… att fokusera 

på innehållet, alltså det man, det man gör. Tränare P-SM 

 

En annan tränare är också inne på vikten av att fokusera på uppgiften och att spelarna ska 

kunna planera sin tid även vid sidan av fotbollen: 

 

Alltså, fotbollsspelarna… de ska ju, de, de ska ju bli duktiga fotbolls-

spelare, men det som är viktigt med dem också, det är rent socialt, det 

är att kunna planera, att kunna, eeh… att kunna klara av det här. Att 

kunna klara av skola och fritid och träna på elitnivå, så att säga.  

Tränare P-92 

 

Tränare F-93 talar om både sin egen och spelarnas utveckling. Han visar tecken på att vara 

väldigt stödjande, men har svårt att få gruppen att fokusera på uppgiften vilket kan bero på 

ett bristande engagemang hos de i gruppen: 
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Ja… Jag önskar väl att jag skulle vara bättre på att förmedla, liksom, 

kunskap. Men… där känner man ju oftast att det är en brist som man… 

Det är svårt att få in och skapa fokus kring övningarna och, ja… En 

vilja av att lära sig, det är de stora grejerna. Alltså, kunna skapa viljan 

att lära sig hos den här träningsgruppen. Tränare F-93 

 

De övriga tränarna verkar inte ha reflekterat över vad de vill utveckla hos sig själva. Efter-

som de ofta jobbar med nya grupper, betyder det att de är inriktade på gruppens utveckling 

och uppgifter. Därför kan det vara svårt för dem att få tid att fundera över vad de kan förbätt-

ra i sitt eget ledarskap: 

 

Jag själv kan utvecklas på alla plan. Svårt att göra en definition på. 

Lättare kanske för andra att bedöma, men… Ja, det är svårt. Allt, allt-

så, det finns säkert mer eller mindre. Då är det lättare att gå till laget, 

alltså man ser just det här laget om man tittar fotbollsmässigt. Annars 

kan det vara, fast det är ju ingen dålig egenskap heller kanske, jag vet 

inte, bra och dåligt, men att man alltid, man kräver oerhört mycket 

hela tiden. Alltså, man släpper inte en enda sekund. Det kan ju vara då-

ligt ibland, det kan ju vara bra ibland. För mig själv skulle det nog vara 

bra att släppa lite mer, så man får lite mer fritt här uppe i skallen.  

Tränare P-SM 

 

Tveksamheten i exemplet nedan kan också ses som ett bevis på att det inte ägnats många 

tankar åt hur det egna ledarskapet kan utvecklas: 

 

Jag tror att, jag tror att hela tiden vill jag utveckla, eeh… utveckla sig 

själv och det gör man. Jag tror att man gör det med att, att man, man 

får jobba med nya människor, nya, nya grupper, nya fotbollsspelare. 

Det kanske, det behöver inte bara vara det. Eeh… det kan ju, det kan 

ju vara andra saker också. Eeeeh… Så att… Men, men, jag tror också 

att man, man på något sätt så måste man, vill utvecklas, så måste man 

också på något sätt hitta, hitta saker som man inte är bra på.  

Tränare P-92 
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Tränarna verkar inte bara se till det fotbollsmässiga utan belyser också vikten att utveckla 

ungdomarna till goda individer genom att sätta normer och agera som förebilder. Här går det 

att dra en parallell med skolan, där läroplanen nuförtiden syftar till att ställa individen i cent-

rum. Det kan tolkas som att skolan har ett stort inflytande även inom fotbollskulturen. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att tränarna värdesätter sin ledaruppgift genom den gläd-

je och energi som de får ut av att vara tillsammans med ungdomarna, se dem utvecklas och 

känna samhörigheten inom verksamheten. En underliggande förklaring kan också vara det 

egenvärde, som de kan få genom att få uppskattning och nå de uppsatta målen. Krävande 

föräldrar, bristande tid och att målsättningen inte uppfylls ses som negativt.  

 

Hos ungdomarna försöker tränarna skapa goda normer och värderingar genom bland annat en 

styrande och instruerande ledarstil. När tränarna jobbar med en ny grupp blir de mer uppgifts-

inriktade. Ingen av tränarna tycks ha reflekterat över vad de anser viktigt att utveckla i sitt 

eget ledarskap. En anledning till detta kan vara att de ofta jobbar med nya grupper och därför 

måste vara väldigt uppgiftsinriktade, det kan i sin tur lägga hinder för vidare eftertanke i det 

egna ledarskapet. Den mesta av tiden får alltså läggas på att instruera spelarna. 

 

För tränarna är det också viktigt att sätta individen i centrum och utveckla denne. Ungdomar-

na ska inte bara utvecklas till bra fotbollsspelare, utan de måste också fostras socialt.  
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4 Sammanfattande diskussion och slutsats  

4.1 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis vill vi redogöra för vad vi kom fram till i studien. Syftet var att undersö-

ka synen på ledarskap hos de fyra ungdomstränarna. Våra tre frågeställningar var: Vilken syn 

har de fyra ungdomstränarna på begreppet ledarskap? Vilka motiv ligger bakom tränarnas 

ledaruppdrag? Hur värderar tränarna sin ledaruppgift?  

 

4.1.1 Vilken syn har de fyra tränarna på begreppet ledarskap?  

För att besvara denna frågeställning fick tränarna definiera begreppet ledarskap, beskriva sitt 

eget ledarskap och berätta om vad de såg som sin viktigaste uppgift som ledare. När det gäll-

er deras syn på ledarskapsbegreppet svarade tränarna att det handlar om att inspirera och en-

gagera gruppen. De menar också att ledarskap ska bygga på regler och att få spelarna att in-

rikta sig på uppgiften. Det egna ledarskapet beskrev de som situationsanpassat, regelstyrt och 

tydligt. Det situationsanpassade ledarskapet bygger på att tränarna måste anpassa sin ledarstil 

efter gruppens förutsättningar, som exempelvis ålder, mognad och kunskap. Tränarnas vikti-

gaste uppgift är, enligt dem själva, att fostra och utveckla en individ. Ledarnas definition av 

begreppet ledarskap och deras egen ledarstil kan härledas till yrkesliv, ålder, erfarenhet och 

fotbollsbakgrund. För de som har en styrande position i yrkeslivet finns det skäl att tro att 

ledarstilen följer med i rollen som fotbollstränare. Ålder och erfarenhet spelar också in på 

uppfattningar om ledarskapsbegreppet eftersom en ung och oerfaren tränare har svårare att 

sätta sitt ledarskap i ett sammanhang. Gällande fotbollsbakgrunden finns det en koppling till 

den miljö som finns inom elitfotbollen, där tre av tränarna varit aktiva som spelare, med högt 

ställda krav och tydlighet.   

 

4.1.2 Vilka motiv ligger bakom tränarnas ledaruppdrag? 

För att ta reda på vilka motiv som ligger bakom tränarnas val att bli ledare fick de berätta 

varför de blev tränare och vad tränaruppdraget skulle ge dem på sikt. Deras barn och stora 

intresse för fotboll är de bakomliggande motiven till varför de blev tränare. Valet att bli leda-

re bygger med andra ord inte på någon långsiktig tränarambition. Anledningen till att de ville 

engagera sig i sina barns idrottande beror troligen på möjligheten för dem att umgås mer med 
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sina barn och följa deras utveckling på nära håll. Tränarna såg inte ut att ha reflekterat över 

vad ledarskapet kan ge dem på lång sikt, utan det är istället egenvärdet i form av glädje, som 

är den främsta drivkraften.  

 

4.1.3 Hur värderar tränarna sin ledaruppgift?  

Frågan om hur tränarna värdesätter sin uppgift utreddes genom att de fick berätta om vad de 

tyckte var bäst respektive sämst med ledaruppdraget. Vidare fick de svara på vad de ville 

utveckla hos sig själva och spelarna. Det bästa med ledaruppgiften var enligt tränarna den 

glädje och energi som de får av gemenskapen med ungdomarna och av att se dem utvecklas. 

Även här spelar egenvärdet en roll genom den glädje de känner och den uppskattning de får. 

Det sämsta med ledarrollen, ansåg de, vara krävande föräldrar, tidsbrist och målsättningar 

som inte uppfylls. Tränarna tyckte det var viktigt att skapa goda normer och värderingar hos 

spelarna med hjälp av en styrande och instruerande ledarstil. Genom att tränarna ofta arbetar 

med nya grupper blir det en stor fokusering på uppgifterna. Ingen av tränarna verkade ha re-

flekterat över vad de vill utveckla i sitt eget ledarskap. Det kan också förklaras genom att de 

är uppgiftsinriktade och därför inte har haft tid att reflektera.   

 

4.1.4 Studiens syfte 

Sammanfattningsvis så kan vi säga att tränarna tolkar ledarskap som något regel- och krav-

styrt, samtidigt som ledarskapet ses som ett verktyg för skapa inspiration och motivation hos 

gruppen. Kort sagt har de en bild av att ledarskapet ska vara styrande, men samtidigt stödjan-

de. Enligt tränarna handlar ledarskap också om att kunna anpassa sig efter situationen, det vill 

säga efter gruppens mognad och kompetens. I arbetet med att leda ungdomar ser de ledarska-

pet som ett sätt att fostra dem till goda individer, som inte bara ska sköta fotbollen, utan även 

livet i övrigt.  
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4.2 Diskussion och slutsats 

Ledarna är en viktig del av ungdomarnas utveckling. Lars-Magnus Engström menar att ung-

domsledarna är viktiga förebilder och i mångt och mycket påverkar barn och ungdomars fost-

ran.30  

 

Med det i åtanke anser vi det viktigt att kartlägga ledarnas syn på ledarskap. Hur mycket re-

flekterar de egentligen kring sitt eget ledarskap och ledarskap generellt? Skulle ungdomsid-

rotten i allmänhet och Föreningen i synnerhet, kunna utveckla sin verksamhet genom att ska-

pa en mer nyanserad bild av ledarskapsfrågor? Vi tycker att det behövs mer forskning och 

kunskap om ungdomsidrott och ledarskap inom densamma. 

 

Tränarskapet, det vill säga de fotbollstekniska kunskaperna, inom Föreningen och generellt i 

andra föreningar är väl utvecklat. Däremot prioriteras möjligen inte ledarskapsfrågorna på 

samma sätt.  

 

Det har forskats mycket om ledarskap och otaliga böcker har skrivits om ämnet. Vi har funnit 

en brist i att mycket av den vetenskapliga forskning som gjorts främst riktar sig mot företag 

och andra liknande organisationer. Inom idrotten bygger ofta forskningen på personliga erfa-

renheter, utan vetenskaplig grund.  

 

I djungeln av ledarskapsforskning är situationsanpassat ledarskap väl ansett. Vi påstår att 

situationsanpassat ledarskap passar in på ungdomsledarskapet, exempelvis måste ledarna ta 

hänsyn till gruppens mognads- och kompetensnivå, samt gruppens unika miljö eller kultur. 

 

 

 

 

                                                 
30 Engström, s. 5 
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Därför har Paul Hersey och Kenneth H. Blanchards modell fungerat som ett riktmärke i ana-

lysen av tränarnas ledarskapssyn. Modellen visar att en ledare i sin avvägning mellan upp-

gifts- och personinriktningen måste anpassa sig efter situationen. 

 

 

 

Styrande 

Stödjande 

3. Stödjande 

4.Delegerande 

2. Coachande 

1. Instruerande 

Ej stödjande 

Ej styrande 

Modell 1: “Situationsanpassat ledarskap” Hersey, P. & Blanchard, K., Management of organ-
izational behavior, (New Jersey: Prentice- Hall, 2001), s. 277 
 

Av resultaten går det att skapa sig en uppfattning om att tränarna syn är väldigt fostrande. 

Med hjälp av regler och krav vill de försöka skapa, inte bara en bra fotbollsspelare, utan kan-

ske framför allt en fungerande individ. En individ ska inte bara sköta träningar och matcher, 

utan måste också sköta skolan samt planera sin tid. Vi anser att eftersom alla av de intervjua-

de tränarna var inne på samma spår kan det vara rimligt anta att deras syn på ledarskap ska-

pats av idrottskulturella värderingar. Tränarnas svar gavs utan någon tvekan och det skulle 

kunna vara ett tecken på att dessa uppfattningar är djupt rotade inom ungdomsidrotten. Denna 

uppfattning stärks också av Karin Redelius studie om ledarna och barnidrotten.31

                                                 
31 Redelius, s. 194-195 
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Det pratas mycket om att sätta individen i centrum och det är viktigt att vara personinriktad, 

men samtidigt känns det som om uppgiftsinriktningen och målsättningarna kommer före. 

Målsättningarna och resultaten behöver inte i detta fall vara kopplade till att vinna cuper, utan 

främst till att spelarna ska utvecklas som fotbollsspelare och fungera i ett lag. Är det rimligt 

att tro att alla individer i laget klarar de målsättningar som finns? Om det finns en spelare 

som inte klarar av att följa dessa regler och mål, tar man då hänsyn till denne? Eller går alltid 

laget i första hand? Det skapas en konflikt i att nå resultat och samtidigt beakta den enskilde 

spelaren. 

 

En förklaring till att ledarna ofta fokuserar på uppgiften kan bero på att ledarna många gånger 

jobbar med nya grupper och därför måste vara väldigt instruerande. För att anknyta till mo-

dellen om situationsanpassat ledarskap, menar vi att tränarna befinner sig på de instruerande 

och coachande nivåerna. På den instruerande nivån jobbar tränarna med att klargöra de upp-

gifter som gäller och sätter upp de målsättningar som gruppen ska arbeta mot. På den 

coachande nivån är uppgiftsinriktningen inte lika hög, men tränaren är här mer stödjande för 

att motivera och inspirera gruppen.32 Tränarna är medvetna om att hänsyn måste tas till grup-

pens kompetens och mognadsnivå, vilket betyder att tränarna jobbar efter ett situationsanpas-

sat ledarskap. 

 
Vår slutsats blir att tränarnas ledarskapssyn är uppgiftsinriktad, men samtidigt stödjande. Det 

ska finnas krav, styrning och regler för hur spelarna ska bete sig och för hur man ska nå mål-

sättningen tillsammans i laget. På samma gång ska ledaren skapa glädje, engagemang och 

inspiration för att skapa en miljö där ungdomarna trivs, behåller motivationen och på så sätt 

kunna utvecklas som spelare och individ.  

                                                 
32 Svedberg, s. 308-309 
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För att tydligare visa vad analysen av resultatet visade, så har vi nedan tagit fram en egen 

modell som får illustrera hur ungdomsledarskapet ser ut med hjälp av Hersey och Blanchards 

modell: 

 

 

Styrande 

Stödjande 

 

 

2. Coachande 

1. Instruerande 

Ej stödjande 

Ej styrande 

Modell 2: “Ungdomsledarskap” Källa: Hersey, P. & Blanchard, K., Management of organ-
izational behavior, (New Jersey: Prentice- Hall, 2001), s. 277 
 

1. Instruerande 

På denna nivå är kunskapen om den specifika uppgiften troligtvis låg och därför behövs en 

instruerande ledarstil. Däremot är gruppens engagemang högt och de har en vilja att lära sig. 

Ledaren är alltså under denna fas väldigt styrande men inte särskilt stödjande.33  

 

2. Coachande  

I denna fas är ledaren både styrande och stödjande. Kompetensen i gruppen har ökat något 

men är fortfarande inte särskilt hög och det gör att tvivel uppstår vilket leder till att engage-

manget sjunker. Ledarstilen är fortfarande väldigt uppgiftsrelaterad, men har också en hög 

relationsorientering. En ledare ska på ett coachande manér sporra, lösa problem och vara ly-

hörd för gruppens frustration.34

 

                                                 
33 Svedberg, s. 308 
34 Svedberg, s. 309 
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Av våra resultat går det att utläsa att det inte är ligger några långsiktiga tränarambitioner bak-

om tränarnas val att bli fotbollsledare. De har inte heller reflekterat över vad ledaruppdraget 

skulle kunna ge på sikt. Anledningen till att de blev tränare har istället varit dels att deras 

barn spelat och dels lusten att komma tillbaka till fotbollen efter en karriär som aktiva. De 

talar om saknaden efter samhörigheten inom fotbollen. Motiven till ledaruppdraget kan kopp-

las till att tränarna tycker det är kul och att de därigenom får en egen tillfredställelse. Vi häv-

dar att det är den glädje som ledarna pekar på när de angav sina skäl till varför de blev ledare. 

Karin Redelius är i sin studie inne på samma spår och ser egenvärdet som en av de viktigaste 

orsakerna.35

 

Troligen ligger även andra dolda motiv bakom valet att bli tränare. Av resultaten är det svårt 

att sia om vilka, men ett skäl skulle kunna vara att tränarna ser på ledaruppdraget som en 

hobby. Istället för att ägna fritiden åt att exempelvis spela golf, läggs tiden på ungdomsfot-

bollen. Det bör tilläggas att en hobby mycket väl kan tas på allvar, vilket kan intygas av alla 

som känner någon med golf som fritidssysselsättning.  

 

Konklusionen av hur ledarna värderar sitt uppdrag blir att tränarna känner en väldig tillfred-

ställelse över att jobba som ledare och om man väger de positiva sidorna mot de negativa, så 

väger de positiva klart över. I och med att tränarna ofta tar upp hur viktigt det är för dem med 

normer och värderingar, borde de också tycka att det jobb de gör är viktigt. Möjligen skulle 

svaren kunna vara ytterligare ett exempel på att det är idrottskulturen som skapar dessa upp-

fattningar. Detta resonemang, som vi försöker att lyfta fram genom denna studie, styrker det 

faktum att ungdomsidrotten behöver nya influenser av ledarskap, eftersom tränarnas ledar-

skapssyn ser ut att bygga mycket kring just de värderingar, som växt fram genom idrottskul-

turen.  

 

Frågan är hur mycket krav som kan ställas på tränarna? Det är viktigt att ha i åtanke att de 

jobbar ideellt och har ett yrke vid sidan om. Finns det tid till att ställa krav på utbildning och 

reflektion kring ledarskapsfrågor? Ofta räcker inte tiden till för annat än att diskutera de mest 

grundläggande värderingarna, som hur spelarna ska uppföra sig mot medspelare, motståndare 

och domare. Att utveckla och förbättra ungdomsledarnas ledarskapskunskaper kan dock vara 

ett riktmärke som alla idrottsföreningar och idrottsledare skulle kunna jobba emot.   

                                                 
35 Redelius, s. 154 
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Vi tycker det är fullt tillräckligt att i liten skala, inom Föreningen, diskutera och begrunda 

ledarskapets aspekter. Denna studie skulle exempelvis kunna vara ett komplement till det 

arbete Föreningen gör med ledarskapsfrågor idag och ett verktyg om man eventuellt vill ut-

veckla sin satsning i framtiden. 

 

4.3 Metodkritik 

Ett problem med metoden skulle kunna vara att tränarna gav de svar de trodde att vi ville 

höra, därför är det svårt att veta om svaren gav en sanningsenlig bild. De kan också ha känt 

sig tvingade att ge vissa svar och tvingade att känna sig kunniga inom området för att ge stu-

dien underlag. Vi är medvetna om att intervjuerna skulle ha kunnat innehålla fler följdfrågor, 

för att på så sätt ha haft möjligheten att göra en djupare analys av resultatet.  

 

4.4 Fortsatt forskning 

Det skulle behövas mer och djupare forskning i ämnet ledarskap inom ungdomsidrott och 

inom idrott överlag. Ett förslag vore att göra en mer omfattande kvalitativ studie med flera 

olika idrottsklubbar från olika delar av Sverige. En annan idé vore att göra en observations-

studie för att se hur ledarskapet kommer till uttryck i praktiken. Där skulle även graden av 

person- eller uppgiftsinriktat ledarskap tydliggöras på ett annat sätt gentemot en intervjustu-

die.  
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(Bilaga 1:) Litteratursökning  

 
Vad? 
Ämnesord   

Ledarskap 
Ledarskapsteori 
Ungdomsledarskap 
Organizational 

 

 

 
Varför?  
Vi sökte information om ledarskap. Att enbart söka efter ledarskap var svårt, så vi var tvung-
na att specificera sökningen. Detta gjorde att det blev enklare att hitta material till vår studie.  
Vi valde att söka på ”organizational” för att hitta en bok som vi behövde till studien.   
 

 
Hur?  
Databas  Söksträng  Antal träffar 
Libris 
Libris 
Libris 
IRIS 
IRIS 
IRIS 

Ledarskapsteori* 
Ledarskap 
Ledarskap OCH ungdomar OCH idrott 
Ledarskap OCH  ungdom* 
Organizational 
Ledarskap* 

5 
5598 
3 
26 
5 
365 

 

 
Vi hade inte några problem med att hitta material till vårt ämne. Störst nytta hade vi av da-
tabasen IRIS.  
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(Bilaga 2:) Mall för intervjuer med tränare 

 
Bakgrund 

 
-     Lag 
- Ålder 
- Yrke 

 
Utbildning samt idrotts- och ledarerfarenhet 
 

- Hur länge har du varit ledare inom Föreningen? 
- Har du någon tidigare ledarerfarenhet? 
- Har du någon ledarutbildning? 
- Har du tidigare någon tidigare idrottserfarenhet som aktiv? 

 
Motiv till ledaruppdraget 
 
      -     Hur kom du i kontakt med Föreningen? 

- Varför blev du idrottsledare? 
- Vad ger ditt ledaruppdrag dig på lång sikt? 
- Vilken är din relation till Föreningen, förutom den som ledare? 

 
Värdering av ledaruppdraget 
 

- Vad får du ut av att vara ledare? 
- Vad är det bästa med att vara ledare? 
- Vad är det sämsta med att vara ledare? 
- Hur många timmar i veckan lägger du ner på ditt arbete som ledare? 
- Vilka egenskaper anser du vara viktiga att utveckla hos dig och ungdomarna? 

 
Ledarskapssyn 
 

- Hur definierar du ledarskap? 
- Beskriv ditt ledarskap. 
- Har du några ledarförebilder? 
- Vilken är din viktigaste uppgift som ledare? 
- Finns det något budskap som du vill föra fram i ditt ledarskap? 
- Tror du att det finns några skillnader i att leda pojkar och flickor? 
- Är ledarskapet på något sätt styrt av Föreningen? 
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