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Abstract	
 
The present study examines the five national coaches operating in girls’ team (F16, F17 and 
F19), Youth team (U23) and the national team in women's soccer. The purpose of the survey 
is to obtain knowledge about their perceptions of coaching and leadership and to explore how 
head coaches were coaching and leading teams during the collections.  
 
The methods are interviews and observations during matches and training sessions by all the 
present national team. The study has noted Swedish Football Association three policy 
documents for education of girls, youth, and women players at the national team level, Player 
program from F15 to A-national team (2010), Operation and roles, from F15-U20 (2013) and 
Player Study 2013.  
   
Coach lights indicate that they are shaped by their first years in the sport. They all have a long 
soccer career as a player and coach.  
 
Leadership starts from the players' participation and influence. Participation, curiosity and 
activity are key words for the players. Coaches are working with a coaching approach and 
leadership with the purpose being that the players motivated for their own solutions to 
problems and decisions.  
 
Goals are set by players and officials together on the resources that are available. Coach's task 
is to create conditions for achieving the objectives. Coaches are asking questions and are there 
as support, trainers, guides and developers aiming to give players opportunities to reach their 
goals.  
 
The approach differs between training and matches. During the match, the leaders use a more 
authoritarian leadership and players' ability to reduce their own decisions.  
 
Keywords: national coaches, leadership, transformational leadership, coaching, leadership 
coaching, team. 
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Sammanfattning	
 
Föreliggande studie undersöker de fem förbundskaptener som verkar i flick- (F16, F17 och 
F19), ungdoms- (U23) och damlandslaget i fotboll. Syftet med undersökningen är att skaffa 
sig kunskap om deras uppfattning om coaching och ledarskap samt undersöka hur 
förbundskaptenerna coachar och leder under landslagssamlingarna.  
 
Metoderna är intervjuer samt observationer vid matcher och träningar hos samtliga aktuella 
landslag. Undersökningen har tagit del av Svenska fotbollförbundets tre styrdokument för 
utbildning av flick-, ungdoms-, och damspelare på landslagsnivå, Spelarutbildningsplan från 
F15 till A-landslag (2010), Arbetssätt och roller, från F15-U20 (2013) samt 
Spelarutbildningsplan 2013.  
   
Förbundskaptenerna anger att de är formade av sina första år inom idrotten. De har samtliga 
en lång fotbollskarriär som spelare och tränare.  
 
Ledarskapet utgår från spelarnas delaktighet och inflytande. Delaktighet, nyfikenhet och 
aktivitet är nyckelord för spelarna. Förbundskaptenerna arbetar med ett coachande 
förhållningssätt och ledarskap där strävan är att spelarna motiveras till egna problemlösningar 
och beslut. 
 
Mål sätts av spelare och ledare tillsammans utifrån de resurser som finns. 
Förbundskaptenernas uppgift är att skapa förutsättningar för att uppnå målen. 
Förbundskaptenerna ställer frågor och finns med som stöd, utbildare, guider och utvecklare 
med syfte att ge spelarna förutsättningar att nå uppsatta mål. 
 
Arbetssättet skiljer sig mellan träning och match. Vid match använder ledarna ett mer 
auktoritärt ledarskap och spelarnas möjligheter till egna beslut minskar.  
 
Nyckelord: förbundskaptener, ledarskap, transformativt ledarskap, coaching, 
coachande ledarskap, team. 
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Inledning	
	
Vi har valt att skriva om coaching inom svensk flick-, ungdoms-, och damlandslagsfotboll. 
Anledningen till att vi valt detta är att den befinner sig i en intressant period präglad av 
framgångar med en mycket meriterad ledarstab. Vi vill undersöka förbundskaptenernas 
uppfattning om coaching och ledarskap samt hur de coachar under träning och match. 
 
Vi har en bakgrund som elitaktiva idrottare inom fotboll och freestyleskidåkning, både som 
aktiva och som coacher/ledare. Som coacher/ledare har vi erfarenhet av att coacha och leda 
personer som strävar mot prestationsförbättring på elitnivå. Utifrån denna bakgrund har vi valt 
att undersöka förbundskaptenernas uppfattning om coaching och hur förbundskaptenerna 
coachar/leder inom svensk flick-, ungdoms- och damlandslagsfotboll. För att undersöka detta 
har intervjuer av förbundskaptener och spelare genomförts samt observationer av 
förbundskaptener under träning och match. Undersökningen har tagit del av Svenska 
fotbollförbundets tre styrdokument för utbildning av flick-, ungdoms-, och damspelare på 
landslagsnivå, Spelarutbildningsplan från F15 till A-landslag (2010), Arbetssätt och roller, 
från F15-U20 (2013) samt Spelarutbildningsplan 2013.  
  
Författarna har varit delaktiga i intervjuer och transkribering av dessa. Tore Lennartsson har 
med sina kontakter inom fotboll genomfört sex observationer. Tre observationer genomfördes 
tillsammans och en observation på träning genomfördes av medhjälpare. Bearbetning av 
empiri, intervjuformulär och observationsschema har båda författarna varit delaktiga i. 
Litteraturöversikt, resultatbearbetning, analys, diskussion och egna reflektioner har 
genomförts tillsammans.   
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Bakgrund	
	
Svensk flick- ungdoms- och damlandslagsfotboll befinner sig i en period med framgångar där 
man under år 2012 vunnit EM-guld med flickor19 (F19), 2013 EM-silver med flickor17 (F17) 
och EM-brons med damlandslaget. Förbundskaptenerna har genom sitt sätt att leda och 
coacha lagen varit med och bidragit till framgångarna. Genom ett målmedvetet arbete har 
Svenska fotbollförbundet utarbetat dokument som ska vara till hjälp för tränarna och spelarna 
att utvecklas. Att agera som coach och att coacha ett landslag innebär ansvar och utmaningar. 
Coachens ledar- och coachingfilosofi påverkar samarbetet med spelarna. Genom sina 
metoder/övningar blir coachen delaktig i spelarnas utveckling. Coachen har ansvar och 
möjligheter att påverka spelarnas utveckling. Det innebär en utmanande och i många fall en 
mycket svår roll. Vad är det då som gör att vissa coacher/ledare lyckas mer eller mindre med 
att utveckla spelare? Hur bidrar coacherna till spelarnas utveckling? Hur coachar/leder man 
inom svensk flick- ungdoms- och damlandslagsfotboll? 
 

Coaching	och	ledarskap	inom	svensk	flick‐,	ungdoms‐	och	damlandslagsfotboll	
Svenska fotbollförbundet har tagit fram tre dokument som är hjälpmedel för alla som arbetar 
med utbildning av fotbollsspelare på landslagsnivå. De tre dokumenten är: 

 
-Spelarutbildningsplan, från F15 till A-landslag (2010) 
-Arbetssätt och roller (2013) 
-Spelautbildningsplan (2013) 

 

Spelarutbildningsplan,	från	F15	till	A‐landslag	(2010)	
Spelarutbildningsplanen, från F15 till A-landslag är framtagen av Svenska fotbollförbundet 
för att underlätta övergången mellan landslagen, från F15 till A-landslag. Den ska vara ett 
redskap för spelare, förbundskaptener, riksinstruktörer, spelarutvecklare och klubbtränare för 
att tydliggöra den blågula tråden. Den fokuserar på ett tydligare arbetssätt avseende både 
spelsystem och ledarskap, vilket också inbegriper inlärning. En blågul tråd eftersträvas genom 
alla landslag. Den blågula tråden innebär att det ska finnas en helhetssyn kring hur man 
utbildar spelare och vilken progression/stegring utbildningen av spelare planeras.   
 

”Spelarutbildningsplanen har som syfte att beskriva kravnivån på våra landslagsspelare, beskriva hur 
SvFF arbetar med spelarna på landslagens läger samt säkerställa att vi har en blågul tråd från F15 till A-
landslaget. SvFF vill dessutom att Spelarutbildningsplanen ska fungera som inspiration och hjälpmedel för 
alla som arbetar med utbildning av fotbollsspelare. För att svensk fotboll ska nå de mål som finns i SvFF:s 
strategidokument fordras en kvalitativ spelarutbildning. Centrala begrepp är analys, vision och mål.” 
(Kjellman m.fl. 2010). 
 

Spelarutbildningsplanen, från F15 till A-landslag framhäver att ledaregenskaper är 
viktiga inom lagidrott. Det ger också bättre möjligheter till insikt om spelare förstår vad 
det innebär att vara ledare. Det bör göras genom att ledarskapet skapar självkännedom 
hos spelarna. Det kan uppnås genom följande:  
 

”Var medveten om vad som är viktigt för dig som spelare, ta del av hur gruppen mår och utvecklas. 
Var beredd att lyssna och var nyfiken på andra människor. Visa empati, respekt och uppträd med 
värdighet samt integritet. Visa att du kan genomföra saker och fullfölja idéer, målsättning och 
planer”. (Kjellman m.fl., 2010). 
 



8 
 

Målen med verksamheten är att ge unga spelare bättre förutsättningar och utbildning för att bli 
elitspelare och A-landslagsspelare. Spelarutbildningen fortgår genom alla landslag, det som 
skiljer är att resultatkraven stegras i takt med att spelaren blir äldre. Enligt SvFF är det viktigt 
att spelarutbildning och krav går hand i hand.  
 
Första landslagstruppen formeras vid elitflicklägret det år spelarna fyller 15 år, då startar även 
spelarutbildningen mot A-landslaget och de resurspersoner som ingår i spelarens nätverk 
startar sin samverkan (Kjellman m.fl., 2010). 
 
Spelarutbildningsplanen, från F15 till A-landslag är indelad i fyra huvudbegrepp: 

 
-Teknik  
-Spelförståelse 
-Fysik   
-Psykologi 
 

Genomgående baseras kravbilden på internationella förväntningar på spelaren utifrån hennes 
position. Generellt ska spelaren kunna uppfatta och tillgodogöra sig teoretisk/taktisk 
information och i spelsituationen, med högsta möjliga hastighet, kunna fatta bra beslut. Hon 
ska också förstå hur viktig fysisk träning är för prestationsförmågan i fotboll. Spelarens status, 
utifrån de fyra huvudbegreppen, ska vara anpassad för att kunna prestera på internationell 
nivå (Kjellman m. fl., 2010). 
 
Spelaren ska kunna uppfatta och tillgodogöra sig lagets teoretiska/taktiska prioriteringar och 
utifrån dessa fatta beslut för lagets bästa. Hon ska även känna till och kunna redogöra för 
lagets spelsystem och spelidé och den egna rollen i lagets anfalls- och försvarsspel samt vilka 
möjligheter och risker som finns för olika spelsätt. Spelaren behöver kunna fungera i grupp, 
ha god kvalité i träning och förberedelser, behålla hög motivation samt ha insikt och 
självkännedom (Kjellman m.fl., 2010). 
 
Spelarutvecklingsplanen, från F15 till A-landslag ska utveckla spelaren för de psykologiska 
krav som ställs på och utanför planen inom internationell fotboll där spelaren ska hitta sin stil 
och sitt sätt tillsammans med laget. Självkänsla och identitet är två centrala begrepp i 
spelarutbildningsplanen. Fotboll bygger på samarbete, därför är det av vikt att spelarna förstår 
hur laget och människor omkring laget samverkar, vilka olika roller personer har och 
betydelsen av detta för att gruppen ska fungera. Spelaren måste lära sig ta eget ansvar och 
kunna planera både fritid, skola/arbete och fotboll (Kjellman m.fl., 2010). 
 

Arbetssätt	och	roller	från	F15‐U20	(2013)		
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har tagit fram dokumentet, Arbetssätt och roller från F15-
U20 (Barrling, 2013) vilket ska komplettera SvFF:s Spelarutbildningsplan, från F15 till A-
landslag (Kjellman m.fl., 2010), rörande det arbetssätt och de roller som ska känneteckna ett 
svenskt flick- och ungdomslandslag. Materialet ska uppdateras i takt med den internationella 
fotbollens utveckling (Barrling, 2013). Det ska också underlätta övergångar mellan olika 
landslag samt förbättra spelarens spelförståelse och speluppfattning.  
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Det ska vara ett levande dokument där den svenska identiteten synliggörs. Identiteten är 
framgångsfaktor, den tydliggörs av tankar om spelsystem, vilket är uppdelat i:  

 
-Utgångspositioner (i anfall och försvar) 
-Arbetssätt (offensivt, defensiv och omställningar) 
-Spelartyper (egenskaper du har som enskild spelare)  

 
Detta kompletteras av vilken roll spelaren får i en enskild match, hur spelaren förväntas 
uppträda vid ett specifikt motstånd och vid ett specifikt tillfälle (Barrling, 2013). Vilket 
arbetssätt tränaren arbetar utifrån är beroende av spelarens identitet – utgångspositioner – 
arbetssätt – spelartyper – roller.  
 
I dokumentet, Arbetssätt och roller från F15–U 20 (Barrling, 2013) talar man om identiteten 
för framgångsrika svenska landslag.  De har en stark laganda, förbereder sig väl för att kunna 
prestera på högsta nivå, har en bra taktisk förståelse, har ett väl samlat försvarsspel, är 
noggranna i övergångarna från anfall till försvar och försvar till anfall, har ett ledarteam med 
hög kompetens som verkar för ett tydligt och prestigelöst ledarskap. Spelarnas delaktighet, 
kunskap samt glädje ses som grunden för prestationer, vidare kännetecknas laget av ambition 
att utveckla passningsspelet på alla delar av planen. Man skriver om spelarens ”DNA”, vilket 
innebär att spelarna ska uppmuntras till att vara Delaktiga, Nyfikna och Aktiva. Delaktighet, 
nyfikenhet och aktivitet sker genom utvärdering, reflektion, diskussion och problemlösning. 
Dokumentet betonar vikten av ett ledarteam med hög kompetens som verkar för ett tydligt 
och prestigelöst ledarskap. Förbundskaptenerna är ansvariga, ska ställa krav på spelarna att de 
ställer frågan ”hur” (Barrling, 2013). 
 
En tydlig spelidé kan bidra till att spelförståelsen ökar. Det finns en strävan att utveckla 
spelförståelsen. Dokumentet Arbetssätt och roller från F15-U20, är ett levande dokument som 
är anpassat till framtidens fotboll (Barrling, 2013). Det är viktigt att det är förankrat, 
tillgängligt och att det är ett användbart arbetsredskap för att utveckla såväl kollektivet som 
individen. Det redovisar en kollektiv kravbild på laget samt utgår från kraven på spelarna i 
olika positioner i olika situationer (Barrling, 2013). 
 

Spelarutbildningsplan	2013	(SUP)	
Avsikten med SUP är att bidra till att öka antalet miljöer där barn och ungdomar får goda 
förutsättningar att lära sig spela och utvecklas med fotboll. Utgångspunkt för lärandet i 
spelarutbildningsplanen är att spelaren blir bra på det den tränar och målet är att skapa likhet 
mellan träningen och matchen/spelet. Den utgår ifrån den kravbild på fotbollsfärdigheter som 
ställs på dagens fotbollsspelare; teknik, spelförståelse/speluppfattning, fysik och psykologi. 
Målet är att utveckla den enskilde spelaren maximalt genom en genomtänkt träning som 
stimulerar samtliga dessa färdigheter, se Figur 1 (Brusvik m.fl., 2013).  
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Figur 1.  Vad är fotboll? Teknik, spelförståelse, fysik och psykologi är delfärdigheter som samverkar (Brusvik 
m.fl., 2013). 
 
I matchspel ställs spelarna inför många situationer såväl med som utan boll. Vid varje 
situation ska spelaren uppfatta, värdera, besluta och agera. Detta bildar en helhet, vilken 
illustreras i Figur 2, som avgör hur spelaren kan prestera under matchen.  Färdigheterna 
teknik, spelförståelse, fysik och psykologi (se Figur 1) är integrerade med denna process för 
att lösa matchsituationer i såväl försvarsspel som anfallsspel. Under träningspassen krävs 
spelträning för att träna processen uppfatta - värdera - besluta - agera. Om spelarna inte ges 
möjlighet fatta egna beslut finns en risk att de inte vågar eller inte agerar på egen hand, se 
Figur 2. 
 
                                Helhetsprocessen: Uppfatta – värdera - besluta – agera 
 
 
 
 
 
  
  

 
 

 
 
 
 
 
Figur 2.  Helhet: Uppfatta – värdera – besluta – agera (Brusvik  m.fl., 2013). 
 
 
Figur 3 visar att ett av målen för svensk fotboll är att skapa spelare med självbestämmande 
motivation som kan leda till passion för fotboll (Brusvik m.fl., 2013). I 
Spelarutbildningsplanen 2013 anges att strävan ska vara ”så många som möjligt, så länge som 
möjligt”. SUP strävar efter att stimulera självständigheten, utveckla den egna kompetensen 
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Psykologi  
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och skapa en känsla av tillhörighet för att skapa en självbestämmande motivation hos den 
enskilde spelaren. 
 
                                                Självbestämmande motivation 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.  Faktorer som stimulerar till självbestämmande motivation (Brusvik m.fl. 2013). 
 
Tränarens förmåga att använda en mix av metoder är avgörande när det gäller att förstå och 
lära sig spelet fotboll. Varje individ är unik och har olika sätt att ta emot och bearbeta 
information. Han/hon kan använda sig av olika metodiker i sin träning (Brusvik m.fl. 2013). 
 

-Instruktion. Tränaren berättar och visar en lösning. ”Jag vill att du ska…”.  
Tränaren väljer vad som ska visas i praktiken. 
 
-Frågor och svar. Tränare leder med frågor för att få svar från spelaren. ”Kan du berätta 
för mig vad du kan göra här?” Tränaren ställer frågor och spelaren ger muntliga förslag 
på lösning. 
 
-Observation och feedback. Spelare och tränare observerar. ”Titta på det här!” 
Diskussion om den feedback som spelaren fått. 
 
-Guided discovery. Tränaren ställer en fråga eller ger en utmaning. ”Kan du visa mig?” 
Tränaren frågar och spelaren visar sin tolkning. 
 
-Trial and error. Spelarna och/eller tränaren beslutar om utmaningen. ”Försök själv” 
Spelare uppmuntras att hitta en lösning med minimalt stöd. 

 
Spelarutbildningsplanen 2013 förespråkar metoden guided discovery. Metoden innebär att 
lärandet sker när spelaren inte blir informerad eller anvisad hur utförandet ska gå till. Spelaren 
får stöd och hjälp genom att tränaren sätter ramar genom tydliga inlärningsmål och genom att, 
vid behov, ge guidning. Fokus ligger på att skapa egen reflektion, egen problemlösning och 
uppmuntran till egna initiativ från spelaren. Metoden går ut på att spelaren, med hjälp av 
guidning, ska hitta lösningar som passar honom/henne bäst. Strävan är att träningen ska ge 
större förståelse för helheten i spelet, vilket också ökar spelarens självbestämmande 
motivation (Brusvik m.fl., 2013). 
 

Passion 

Självbestämmande motivation 

Självständighet 
-har inflytande 
-kan påverka 
-egna initiativ 

Egen kompetens  
-kompetens  
-lyckas 
-”kan själv” 

Tillhörighet  
-betydelsefull 
-trygghet 
-meningsfull 
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”Om du vill ha en träning som ser bra ut idag – instruera och styr så mycket du kan. Vill du lära 
spelarna för framtiden – ställ frågorna till dem, låt dem leka, experimentera, prova och öka 
inlärningen på lång sikt.” (Mark Williams, 2010) 

 
Detta kan ske genom att träna i matchlika situationer, med tydliga inlärningsmål, där spelaren 
kan fatta egna beslut och hitta egna lösningar eller genom guided discovery. Ledarskapet ska 
också bygga på att skapa ett gott prestationsklimat. Enligt denna metod så sker det bästa 
lärandet när spelaren inte blir informerad eller anvisad hur utförandet ska gå till utan istället 
vid behov får stöd och hjälp. Inlärningen sker genom instruktörenens frågetekniker, positiv 
feedback och/eller klokt konstruerade övningar och uppgifter (Brusvik m.fl., 2013). 
 
Enligt Spelarutbildningsplanen 2013 ska planeringen av träningen utgå från spelets skeden, 
det ska finnas en röd tråd i planeringen (Brusvik m.fl., 2013). Det ska finnas en tydlig 
målbild.  Veckoplaneringen, träningarna och övningarna ska förklaras och motiveras genom 
de olika moment och skeden som finns i spelet. Det ska finnas en grovplanering vid varje 
träningstillfälle till stöd för tränaren för att möjliggöra variation och för att vara säker på att 
betydelsefulla delar finns med. Det ska också finnas riktlinjer för antalet träningar och 
förhållandet träning kontra match. Tränaren har alltid friheten att göra sina egna prioriteringar 
utifrån var spelarna och laget befinner sig i sin utveckling. Övervägande del ska vara 
spelträning, övrig del färdighetsträning. 
 
Enligt Spelarutbildningsplanen 2013 ska det finnas tydliga väldefinierade inlärningsmål för 
träning och match (Brusvik m.fl., 2013). Man ska utgå från helheten och spelets skeden. 
Övningarna ska vara matchlika. Man ska styra övningens organisation och anvisningar mot 
egen upptäckt. Matchsituationer ska främst övas genom spelträning. Återkoppling ska ske 
genom frågetekniker, ”vad?”, ”var?”, ”när?”, ”vem?”, ”vilken?” Relevanta 
instruktionsmetoder ska användas och positiv förstärkning ska ske. 
 
Spelarutbildningsplanen 2013 tar upp hur träningen bör vara uppbyggd. Innehållet ska 
anpassas efter vilken nivå spelarna befinner sig på. Varje tillfälle bör varieras med (Brusvik 
m.fl., 2013):  
 
Färdighetsträning - fysiska och tekniska delar – många bollkontakter 
Spelträning – spelövningar, smålagsspel och spel 
Färdighetsträning – del av spelets tränas, spelmoment och eller spelövning 
Spelträning – spelövningar, smålagsspel1 och spel2 och  
Färdighetsträning – glädjefull avslutning. Spelarna ska gå från träningen med en känsla av att 
de lyckats.  
 
Målbilden har inverkan på matchens karaktär. Målbilden påverkas av spelfilosofi, färdigheter 
spelare och färdigheter lag. Matchen är ett utbildningstillfälle och i målbilden ska synas hur 
matchen genomförs, där prestationer är vägen till resultat (Brusvik m.fl., 2013). 
 
SUP talar om tränarstil för olika åldersgrupper. Tränarstil beskrivs som ett förhållningssätt 
mellan tränare/coach och spelare under träning samt match (Brusvik m.fl., 2013).  
 

                                                 
1 Inkluderar spel med fyra spelare mot fyra spelare, sex spelare mot sex spelare, åtta spelare mot åtta spelare och 
tio spelare mot tio spelare. 
2 Inkluderar spel med fem spelare mot fem spelare, sju spelare mot sju spelare, nio spelare mot nio spelare och 
elva spelare mot elva spelare. 
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Tränarstilen för exempelvis 15-19 år ska genomsyras av: 
 
-Positiv feedback, låt spelarna ge feedback till varandra 
-Uppmuntra och utmana spelarnas eget beslutsfattande 
-Låt spelare analysera och utvärdera  
-Användand frågeteknik  
-Uppmärksamhet till alla  
 

Det som är utmärkande inom begreppet tränarstil på alla nivåer (6-9 år, 9-12 år, 12-15 år, 15-
19 år) är positiv feedback och användandet av frågeteknik.  
 
Utifrån dessa dokument och hur coacherna använder dem i praktiken genom att coacha/leda 
spelarna har vi valt att undersöka hur förbundskaptenerna uppfattar coaching och hur det 
coachas i svensk flick-, ungdoms- och damlandslagsfotboll. 

Litteraturöversikt	
 
Ledarskap och coaching kan vara svårt att reda ut begreppsmässigt. Enligt Gjerde (2012) är 
Coach ett engelskt ord som översatt till svenska betyder galavagn eller turistbuss. En 
”coachman” var en kusk som styrde hästdroskan och tillika ansvarade för vården och 
omsorgen om hästarna. Begreppet ”coach” kommer från ungerskan från 1400-talet och 
betyder kärra eller hästdroska (Stelter, 2003). På 1500-talet började ordet användas för att 
beskriva något som fraktade människor från där de var till dit de ville komma. En metafor för 
coach är någon/något som fraktar människor till en önskad plats. Ordet coach har många 
betydelser som historiskt går ut på att härleda till en fyrhjulig stor vagn med ofta övertäckt 
upphöjd sittplats framtill för kusken (Fahlström 2001). Ordet började senare användas inom 
idrotten, där coachen hade till uppgift att ”frakta” idrottsutövare från en lägre till en högre 
prestationsnivå (Gjerde, 2012). En coach är en ledare som tar sig an uppgiften att bidra till 
sina medarbetares tillväxt och utveckling. Coachen gör det genom att stödja, inspirera, 
utmana, träna, undervisa, vägleda och konfrontera utövaren (Gåserud, 2000). Inom idrotten 
benämns ofta tränaren som coach. Att coacha är något som tränaren utför. Coaching arbetade 
man med på de angloamerikanska universiteten i samband med att de studerande fick en 
stödperson inför examen eller idrottstävlingar som utövades mellan universiteten (Gjerde, 
2012).  
 
Vad innebär det att coacha? Gåserud (2000) översätter ordet coacha med att utveckla, och 
coaching med utveckling. Svenska Akademins Ordlista (SAOL) har tagit med begreppen 
coach och coacha. SAOL definierar coach som idrottstränare eller lagledare och verbet coacha 
som något man gör när man leder ett lag eller sina medarbetare.  
 
Coaching beskrivs med hjälp av nyckelord som att frigöra prestation, inlärning, utveckling, 
handling, självrealisering och potential (Gjerde, 2012). Whitmore (2009) menar att inom 
coaching handlar det lika mycket om hur något görs som om vad som görs. Målet med 
coaching är att förbättra resultatet och hur man bäst uppnår resultat. Coaching är att frigöra en 
persons möjligheter att maximera sina prestationer. Det är inte ett sätt att undervisa utan en 
metod att hjälpa andra att hjälpa sig själv (Whitmore, 2009). Att identifiera coaching är ett 
ouppklarat problem enligt Bachikrova, Clutterback & Cox (2010). Bachikrova, Clutterback & 
Cox (2010) delar in coaching i fyra dimensioner, coachen, den coachade, processen som sker 
under coaching och ämnet som coachas. I internationell litteratur, forskning och 
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ledarskapsutbildningar är coaching ett vedertaget begrepp och det är svårt att hitta någon 
enhetlig definition. Det är också oklart hur coach förhåller sig till mera etablerade 
ledarbenämningar som tränare, ledare och instruktör. Det blir därigenom oklart vad en coach 
gör, vilka de är, vilka problem de ställs inför samt hur de hanterar dessa problem (Fahlström, 
2001). Vad som kännetecknar en god coach är svårt att definiera, det saknas empiri för att 
kunna fastställa denna fråga, ibland framhålls personliga egenskaper, ibland pedagogiska, 
ibland psykologiska och ibland färdigheter för att klara vissa krav som ställs på ledare 
(Fahlström, 2001). Ledare som arbetar med en coach är mer benägna att sätta upp och följa 
upp mål (Leonard-Cross, 2010). Coaching som metod är en av de mest effektiva metoderna 
för att utveckla social kompetens och att utveckla mjuka färdigheter. Coaching kan bidra till 
en ökad självkänsla. Leonard-Cross (2010) menar att man bör beakta att coaching är som de 
flesta metoder som använder sig av intervention för att utveckla färdigheter, att det är 
individuellt och situationsanpassat. Coaching som process har existerat under olika skepnader 
i decennier (Leonard-Cross, 2010). I företagsmiljö i huvudsak genom att utveckla människor 
att bli mer effektiva och frigöra potential. Coachen har en roll som stödjare, lyssnare och 
frågeställare.  
 
Inom coaching finns olika metoder, lösningsfokuserad coaching (Cavanagh & Grant, 2010), 
personcentrerad coaching (Joseph, 2010), kompetens (färdighet) och prestationscoaching 
(Tschannen-Moran, 2010), utvecklande coaching (Cox & Jackson, 2010), ledarskapscoaching 
(Stokes & Jolly, 2010), teamcoaching (Clutterbuck, 2010) och transformell coaching 
(Hawkins & Smith, 2010). 
 
Lösningsfokuserad coaching går ut på att snabbt hitta lösningen på problemet och inse att 
personen har lösningen själv. Här läggs tonvikten vid att hjälpa och definiera en önskad 
framtid i både tänkande och handlande vilket syftar till att hjälpa den coachade att uppnå detta 
tillstånd. Fokus ligger på handlande/agerande för att uppnå målet. Tydlighet att individen är 
ansvarig för sin egen utveckling och att personen vet bäst själv hur problemen ska lösas 
(Cavanagh & Grant, 2010). Att lägga tid på problemet ses i lösningsfokuserad coaching 
onödigt eftersom det inte leder framåt i processen. Att veta hur problemet uppstod löser 
nödvändigtvis inte problemet. Modellen bygger på att den coachade har en förmåga att 
fokusera mer på problemet än att inse vad som kan göras åt problemet. Lösningsfokuserad 
coaching kan ses som en process, se Figur 4. 
 

Lösningsfokuserad coaching 
    
   Mål 
 
   Handlings 
   plan 
 
   Agera 
 
    
 
Ändra det som inte fungerar   Övervaka 
Göra det som fungerar 
 
                    Utvärdera 

 
                                                                            Belöna 
Figur 4. Cykel för att skapa lösningsfokuserad coaching enligt Cavanagh & Grant (2010). 
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Cykeln i Figur 4 utgår från att definiera målet, därefter utveckla en handlingsplan, agera, 
övervaka, utvärdera och sedan ändra det som inte fungerar och fokusera på det som fungerar. 
Coachens roll blir att hjälpa den coachade att fokusera på målet och guida genom de olika 
stegen i cykeln (Cavanagh & Grant, 2010). I lösningsfokuserad coaching använder man sig av 
exempelvis mirakelfrågor. Mirakelfrågor kan vara att föreställa sig exempelvis när man 
vaknar av att ett mirakel har skett och problemen är borta. Vad är det första som händer då? 
Hur känns det när problemen är borta? Hur märks det att problemen är borta? Skalan kan vara 
till stor hjälp vid lösningsfokuserad coaching. Skalan används för att ge perspektiv till målet 
och hur långt från målen man befinner sig på en skala från ett till tio, där tio representerar 
uppfyllt mål. 
	
Personcentrerad coaching bygger på filosofin att personen själv är expert på sina lösningar.  
Fokus är på utövaren som vet bäst och själv har lösningar på sina problem/förändringar. I den 
här coachingen styr den coachade samt besvarar sina egna frågor och ger exempel på hur 
han/hon ska nå målet. Coachen har en passiv roll och lyssnar på den coachade som sitter inne 
med lösningar för att uppnå sina mål (Joseph, 2010). 
 
Kompetens (färdighet) och prestationscoaching är den mest vanliga coachingen som bygger 
på hur man kan prestera bättre. Frågorna som kan besvaras är; vad ska vi göra och hur kan vi 
göra det? Här finns belöning vid uppnått mål. Målet är att använda kompetens och prestera 
väl utifrån en positiv känsla. Fokus ligger på vad personen vill istället för vad personen inte 
vill. Vad det är som motiverar personen och vad som betyder något försöker man som coach 
lyfta fram. Kompetens och prestationscoaching innebär att den coachade ska ta egna beslut 
och växa genom att stå för sina beslut. På så sätt kan självförtroende och självkänsla 
utvecklas. Att som coach tala om vad den coachade ska göra och hur den coachade ska göra 
kan skapa ett motstånd hos den coachade (Tschannen-Moran, 2010). 
 
Utvecklande coaching innebär att förändra över tid för att mogna och växa som människa. I 
processen som sker innebär det att identifiera var den coachande befinner sig nu och vad den 
coachade vill befinna sig i en framtid. Den coachade har en kapacitet att lösa problemet eller 
genomföra förändringen som krävs för att nå önskat resultat. Metoden har som grund att den 
coachade utvecklas som människa genom att förbättra sin kompetens och därigenom kan 
prestera väl. Coachingen fokuserar på nuläget och hur personen ska komma till det önskade 
läget, målet. Man definierar vilka resurser, hinder, möjligheter, kvaliteter som personen har 
och vilka val personen behöver göra för att uppnå resultat. Används inom idrott och/eller 
karriärscoaching med syfte att skapa möjligheter för den coachade att bli den person han/hon 
vill bli. Utvecklande coaching innebär att sätta mål på sikt och att sträva efter hur man vill 
vara, se Figur 5. 
 
Utvecklande coaching 
 
Färdighetscoaching  Prestationscoaching Utvecklingscoaching 
 
 
Kortare löptider    Längre löptider 
Förväg fastställda mål   Framväxande mål 
Särskilda mål    Nya mål  
 
Figur 5. Färdighets-, prestations- och utvecklingscoaching – en evolution. 
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Människan ses som aktiv, som har en fri vilja, mer än en reaktiv. Det innebär att människan 
blir mer motiverad att uppnå mål som är skapade av den egna individen än skapade av andra 
personer (Cox & Jackson, 2010). Det innebär i sin tur att personen blir ansvarig för sina egna 
beslut och handlingar för att uppnå sitt eget uppsatta mål. 
 
Ledarskapscoaching används för att utveckla ledare att uppnå resultat genom att skapa 
förändringar i organisationen. Används även för ledare som presterar mindre bra eller som har 
en negativ effekt på dem som de leder. Kan liknas med mentorskap för personer som har en 
ledande ställning. Fokus kan ligga på att utveckla relationen mellan ledare och anställda (Yukl 
2013). Lär känna dig själv, äg dig själv, var dig själv samt hjälp andra att göra detsamma är 
ledord inom ledarskapscoaching. Lär känna dig själv handlar om att ta reda på vad som 
motiverar dig, hur du uppfattas av andra samt varför andra vill följa dig som ledare. Äga dig 
själv innebär att ta reda på vilken inverkan du har på andra, positivt som negativt. Var dig 
själv handlar om att visa äkthet och leva som du lär. Vara medveten om sin påverkan på andra 
individer. Hjälpa andra att göra detsamma är medlet till ett gott ledarskap och vara lyhörd 
och lyssna på andras önskemål samt hjälpa och stötta i olika frågor (Stokes & Jolly, 2010). 
 
Teamcoaching fokuserar på de kollektiva resurserna i gruppen för att nå ett uttalat mål. Här 
fokuseras på delade mål och ändamål, strukturerad kommunikation, fördela ansvar och 
ansvarsskyldighet, ömsesidigt beroende och viljan av medlemmarna att nå det kollektiva 
målet över deras egna prioriteringar (Clutterbuck, 2010). 
 
Transformell Coaching innebär att coachen fokuserar på den coachades sätt att tänka, känna 
och bete sig i förhållande till andra. Transformell coaching utgår från en modell kallad 
CLEAR, Contracting, Listening, Exploring, Action, Review (Hawkins & Smith, 2010). 
Contracting (avtal) innebär att man kommer överens/skriver avtal om vilka förändringar som 
behöver göras för att få en bättre relation med andra. Man tar upp vilket ansvar den coachade 
har för relationen. Listen (lyssna) innebär att som coach lyssna efter detaljer som kan ha 
påverkat en relation. Att ta reda på fakta, beteende och känslor som påverkar relationen 
mellan två eller flera personer. Explore (utforska) innebär att utforska nya möjligheter för 
förändring som på påverkar beteende och känslor i en relation. Syftet är att skapa flera 
möjligheter att göra aktiva val som påverkar relationen till andra. Action (agera) innebär att 
komma på lösningar för att skapa en bättre relation till andra, fokusera på det egna beteendet 
och sättet att känna och tänka. Review (granska, gå igenom) står för att granska vad som har 
fungerat och vad om kan vara mer effektivt att göra med syftet på att kunna påverka beteende 
i relationer i framtiden (Hawkins & Smith, 2010). Transformation är förändring som innebär 
en intern omorganisation av perspektiv, självförståelse och sitt sätt att tolka verkligheten 
(Gawin & Mcbrearty, 2007).  
 
Att agera som coach innebär att växla mellan olika behov hos den coachade. Coachernas 
uppgift är framförallt att hålla reda på processen som sker under coachingen och att vara 
medveten om att coaching är en metod där hjälp till självhjälp råder (Bachikrova, Clutterback 
& Cox, 2010). Coaching eller coachande ledarskap utgår från att hjälpa den coachande genom 
frågor, alternativa förslag och feedback, att utveckla sina talanger och uppnå sina mål (Berg, 
2007). 
 
I slutet av 1990- talet var det populärt att föra över idrottens användning av coaching för att 
prestera och uppnå mål på arbetsplatser (Leedham & Parsloe, 2009). De menar att en 
framgångsrik idrottare kan liknas vid att arbeta under press på exempelvis ett stort sjukhus 
eller i en stressig börssal. Leedham & Parsloe (2009) menar också att det inte är självklart att 
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de metoder som brukas inom idrott också fungerar inom arbetslivet för att skapa motivation 
och att arbeta under press mot ett gemensamt mål. I en undersökning av expertcoacher 
undersöktes deras uppfattning om strategier för teambuildning (lagbyggande) i elitidrottande 
lag. Tränaren som expert spelar en stor roll för att skapa ett effektivt team (Bloom et al., 
2003).  Kategorierna som undersöktes och som påverkar lagbyggande var: 

 
-Miljön i laget 
-Coachens roll och egenskaper  
-Teambuildningaktiviteter  
-Lärdomar och förhållandet mellan teambuildning  
-Sammanhållningen   
 

Studien gav en större förståelse för gruppens sammanhållning och teambuildningstrategier 
från expertcoachen. Det som var avgörande för hur ett effektivt lag byggs, ansågs vara 
teambuildingaktiviteter och coachens roll och egenskaper (Bloom et al., 2003). 
 
Vad som kännetecknar en framgångsrik idrottscoach kan vara svårt att reda ut. Fahlström 
(2001) har försökt att ta reda på vad som kännetecknar en framgångsrik ishockeycoach och 
kommit fram till följande kompetenser och egenskaper: 
 

-Kunnig inom sitt område 
-Spelförståelse – känsla och blick för spelet 
-Lyssnande förmåga 
-Motiverande  
-Strikt, bestämd och distanserad (auktoritär ledarstil) 
 

Spelare inom ishockey förväntar sig en auktoritär ledarstil från ledaren, enligt Fahlström 
(2001). Coaching kan definieras som målfokusering, att sätta upp tydliga mål med 
verksamheten, livsmål, idrottsliga mål. Grunden i coaching utgår från ett tydligt mål och 
därefter sker en handlingsplan för hur man ska nå målet. När målbilden är klar handlar det om 
att skapa förutsättningar för att nå målen enligt Fahlström (2001). Det är av stor vikt att målen 
formuleras av dem som ska coachas i samråd med coachen (Fahlström, 2001). Idrott innebär 
att sträva efter prestationsförbättring. Utifrån mål, resultatmål, prestationsmål och lärandemål 
(processmål) som sätts av aktiva och tränare strävar idrottaren efter prestationsförbättring 
(Weinberg & Gould, 2010).  Målen kan utformas som resultat- och prestationsmål. Enligt 
Weinberg, R.S. & Gould, D (2010) är resultatmål mål som är mätbara i form av ranking och 
direkt beroende av motståndet. Prestationsmål utgår från egen prestation, exempelvis att 
springa en viss sträcka på en viss tid, öka bollinnehavet till 60 %, bli explosivare etc. 
Prestationsmålet påverkas och kontrolleras av ditt/lagets agerande. Lärandemål (processmål) 
utgår från den egna prestationen och är oberoende konkurrenterna. Lärandemålen skattas 
utifrån den egna känslan och kan vara svåra att mäta för andre man. Kan vara mål som att 
förbättra en viss teknik, öka min spelförståelse etc. Tydliga och mätbara mål påverkar 
resultatet och bidrar till mindre ångest och skapar ett bättre självförtroende (Weinberg & 
Gould, 2010). Enligt Fahlström (2001) kan ett resultatmål vara att vinna serien, ta medalj 
och/eller att placera sig så högt som möjligt i serien. Prestationsmål kan vara att fokusera på 
en viss sak, exempelvis ett visst sätt att spela, en strategi eller att lyckas med vissa tekniska 
detaljer (Fahlström, 2001). Vissa psykologer hävdar att det behövs prestationsmål för att 
lyckas med resultatmål (Fahlström, 2001). Detta då prestationsmålet förklarar hur man ska 
uppnå resultatmålet (Fahlström, 2001). 
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Coachens utbildning påverkar coachens effekt på adept. Coachen har lättare att vinna 
förtroende hos de aktiva med hjälp av utbildning (Bloom, 2012). Coachens utbildningsnivå 
får konsekvenser på hur han/hon leder ett lag (Bloom, 2012). Graden av utbildning påverkar 
hur effektiv coachen är. Coachens självförtroende påverkas av utbildning, förmågan att ge 
positiv feedback, stödja socialt samt göra situationsanpassade övervägande under 
instruktioner är andra egenskaper som påverkas av graden på utbildningen som coachen har 
(Bloom, 2012).  
 
Grief (2010) skriver om observerbart mönster som framgångsfaktorer inom coaching: 

1. Självkänsla och känslomässigt stöd, engagemang som avspeglar sig till den som blir 
coachad. 
 

2. Reflektion över vad som är problemet, situationen som den är nu. Uttalat mål och 
reflektion hur man ska nå till målet.  
 

3. Självreflektion. Styrkor, svagheter, känslomässiga reaktioner, vanliga beteenden i 
jämförelse mellan den verkliga och ideala självbilden.  
 

4. Påverka eftertanke. Efter ett känslomässigt samtal fokusera på positiva lösningar.  
 

5. Tydliggöra mål. Sätta upp mätbara, nåbara och motiverande mål för den coachande.  
 

6. Göra en resursinventering. Vilka resurser finns för att uppnå målet?  
 

7. Stödja och motivera till handling som leder till målet.  
 

Cote et. al. (1995) tar upp några komponenter som påverkar coachingprocessen och 
utveckling av elitaktiva idrottare. Komponenter som påverkar resultatet är hur träning utförs, 
hur tävling utförs och hur organisationen ser ut. Coachingprocessen påverkas också av 
personliga egenskaper hos såväl utövare som coach.  

Wang & Straub (2012) tar fram åtta förhållningssätt för effektiv coaching i fotboll utifrån en 
intervju med en framgångsrik fotbollscoach: 
 

1. En effektiv ledarstil, som bygger på ett demokratiskt förhållningssätt  
 

2. Förespråka disciplin och skapa en positiv miljö för laget vilket kan innebära att göra 
sig av med spelare som skapar problem för laget  
 

3. Skapa en tävlingsinriktad lagmiljö för framgång. Det görs genom en inre konkurrens 
mellan spelarna genom interna tävlingar 
 

4. Undervisa inom viktiga psykologiska principer för elitidrottare såsom självdisciplin 
som leder till självförtroende 
 

5. Utmana coachingen genom att konkurrera med starka motståndare  
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6. Utveckla elitidrottares egenskaper för att skapa ett bra lag, personliga färdigheter 
inom fotboll, även färdigheter som leder till utveckling av personen 
 

7. Coachens roll under tävling/match. Spelarna ska vara förberedda för spel och veta 
vad som ska göras, coachandet från sidan handlar om att bygga självförtroende 
 

8. Utveckling av tränare genom utbildning inom fotboll    
 
Det som ofta lyfts fram vid studier inom idrott och coaching/ledarskap är hur effektiva 
coacher har en förmåga att ändra handlingen utifrån det ledarskap som situationen kräver 
(Bennie & O´Connor, 2012). Bennie & O´Connor (2012) hävdar att professionella effektiva 
coacher har en egen coachingfilosofi som bygger på ett varierat sätt att leda för att nå 
effektivitet. Coachingfilosofin strävar efter att skapa en god relation mellan coacherna och 
utövarna. Att lyssna på sina utövare och att delegera ansvar till spelare kan vara till stor fördel 
för att vinna spelarnas respekt och intresse för uppgiften.  
 
Coachens utbildningsnivå kan få en avgörande roll hur man lyckas i sitt ledarskap. Bloom et 
al, (2012) konstaterar att utbildningsnivån på coachen påverkar hur effektiv coachen är i sin 
roll som ledare. Effektivitet innebär hur väl ledaren får utövarna att uppnå sina mål. 
Utbildningen bidrar till förtroende hos de aktiva för dessa coacher. 
 
Effektivitet kan vara olika saker i olika sammanhang Bennie & O´Connor (2012) konstaterar i 
en gränsöverskridande fallanalys av tre australiensiska idrottslag, att effektiv coaching 
involverar sociala färdigheter, karaktäristisk personlighet och organisatorisk kompetens. Det 
innebär att dessa färdigheter bör finnas med för att lyckas som ledare. 
 
Isberg (2004) hänvisar till en modell från Chelladurai (1990) för ledarskap inom idrotten 
vilken utgår från att beteendet hos coachen påverkar hur bra en spelare mår och kan prestera. 
Coachens tillämpade beteende har en direkt påverkan på den aktive. Coachens uppgift är att 
se till att utövarna är psykiskt och fysiskt förberedda för de prestationer de ska utföra. Den 
totala miljön påverkar hur spelaren presterar och mår. Se Figur 6. 
 
Modell för ledarskap inom idrotten 
 
Faktorer som påverkar            Ledarbeteende                   Konsekvenser 
relationsprocessen      
	
	
	 	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6.  Multidimensionell modell för ledarskap inom idrotten (Isberg, 2004; Chelladurai, 1990). 
 
 
 

Situationskaraktäristiska  Föreskrivet coachbeteende  Spelares prestation 
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Tillämpat coachbeteende  

Ledarkaraktäristiska  

Spelarkaraktäristiska  Förväntat coachbeteende  

Personligt coachbeteende  

Spelarnas belåtenhet  

Stabens roll 
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Figur 6 visar att agerandet som ledare styrs av tre faktorer: 
	

 -Situationskaraktäristiska. Den situation och den sociala miljö coachen kommer till 
påverkar coachbeteendet. Det kan finnas vissa förväntningar från spelarna på tränaren 
som kommer till en ny klubb. Coachen förväntas utifrån situation att vara på ett visst sätt 
och anta en viss roll.  
 
-Spelarkaraktäristiska. Det kan generellt förväntas att man ska vara på ett visst sätt som 
fotbollscoach. Förväntningar från den spelargrupp du ställs inför. Det kan innebära 
ändrade krav på ledarskapet. De är vana vid en typ av ledarskap. 
 
-Ledarkaraktäristiska. Personligheten och ledarstilen. Med större självkännedom ökar 
medvetenheten avseende ledarstil, goda egenskaper och brister. Det kan innebära 
utmaningar att som coach komma till en ny grupp och försöka åstadkomma förändringar. 

 
Figuren visar att agerandet som elitcoach inom idrott enligt Isberg (2004) är komplext vilket 
innebär att olika förväntningar påverkar coachens agerande. Hur coachen och assisterande 
coach tillsammans agerar påverkar hur spelaren presterar och mår. Teamet har också en 
inverkan på detta. Det blir en process mellan prestationer, agerande och hur alla mår.  
	
Alla inblandade behöver ha en förståelse för uppgifterna och positionerna för att skapa en 
gynnsam situation med positivt arbetsklimat med en fungerande kommunikation (Isberg, 
2004).  Kommunikation sker genom feedback till utövaren på prestation. Feedback kan ges 
genom tal, skrift, tecken och vara av instruerande karaktär, motiverande karaktär med syfte att 
nå en prestationsförbättring. Chelladurai (1981) visar en modell för coaching under match och 
träning, se Figur 7. 
 
Coachingprocessen under match och träning 
  
	
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
Figur 7. Schematisk modell för coachingprocessen under match och träning (Chelladurai, 1981). 
	
Figur 7 visar att spelarens prestation påverkas av flera faktorer. En spelare som har hög 
motivation är beredd att anstränga sig lite extra, detta gör troligtvis att prestationen ökar. 
Genom detta får han/hon inre eller yttre belöningar vilket kan innebära upplevd belåtenhet. 
Det är dock viktigt att hålla igång denna process, det kan få motsatt effekt om motivationen 

Socialt stöd Instruktion Positiv feedback 

Rolluppfattning Upplevelse av belöning Förmåga  

Belåtenhet BelöningPrestationAnsträngning Motivation 
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minskar och ansträngningen från spelaren minskar, detta kan påverka prestationen, 
upplevelsen av belöning och belåtenheten vilket kan påverka motivationen. 
Prestationen kan påverkas av vilken förmåga spelaren har och vilka instruktioner samt vilket 
socialt stöd han/hon får. Hur spelaren anstränger sig och presterar kan även påverkas av 
rolluppfattning.  
 
Socialt stöd i form av tillrop används under match och träning för att motivera spelaren. När 
spelaren får positiv feedback kan det upplevas som belöning för utförd prestation och medföra 
att spelaren känner belåtenhet. Belöning, upplevelse av belöning och belåtenhet går hand i 
hand, vilket kan leda till motivation och vidare i modellens kretslopp. Positiv feedback 
används för att ge beröm som bekräftar att en spelare eller del av lag utfört uppgiften på ett 
bra sätt (Isberg, 1997). 
 

Teoretiska	utgångspunkter	
 

Transformativt	ledarskap	
Ledarskap innebär en komplex interaktion mellan ledare och följare utifrån beteende, 
egenskaper och situation (Bass & Riggio, 2006; Crevani, 2009). Transformativt ledarskap 
som ledarstil har varit dominerande i litteratur sedan 1980 (Jackson & Perry, 2011). 
Transformativt ledarskap syftar till att utveckla följare att prestera och uppnå resultat utöver 
vad som förväntas genom medinflytande och inspiration (Jackson & Perry, 2011; Yukl, 
2013). Transformativt ledarskap utvecklades från organisationspsykologi och affärs-
ledarskapsforskning (Northouse, 2013). Transformativt ledarskap kan delas upp i fyra 
kategorier: 1. Idealiserat inflytande, 2, Intellektuell stimulering, 3, Individuell prövning, 4, 
Inspirerande motivation. Följare utvecklas att bli sina egna ledare när dessa kategorier finns 
representerade över tid (Bass & Riggio, 2006). Idealiserat inflytande innebär att ledaren ser 
till gruppens bästa före sina egna intressen (Northouse, 2013). Intellektuell stimulering i form 
av olika utmaningar som syftar till att skapa kreativitet och bidra till problemlösning hos 
följaren. Individuell prövning utgår från följarens kapacitet och resurser. Inspirerande 
motivation utgår från mål och visioner som sätts av ledare och följare tillsammans (Bass & 
Riggio, 2006). Det transformativa ledarskapet, med dess innehåll kan uppnå en adderande 
effekt som bidrar till en prestation hos följaren som överträffar det förväntade resultatet (Bass 
& Avolio, 1990), Figur 8.   
 
Adderande effekten av transformativt ledarskap 
 
      
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.  Effekt av transformativt ledarskap (Bass & Avolio, 1990).  

Idealiserat 
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Transformativt ledarskap liknar till dessa delar coachande ledarskap. En transformativ coach 
lyckas kommunicera och få personer att uppnå sina mål. För mycket korrigerande ledarskap 
kan resultera i sämre utförande och mindre måluppfyllelse (Jackson & Parry, 2011). 
Individuell prövning, behandling, som ledaren utför genom exempelvis coaching kan öka 
effektiviteten hos följare (Yukl, 2013). Karismatiskt ledarskap är ett begrepp som förekommer 
i transformativt ledarskap och som ofta liknas med och ibland används synonymt med 
transformativt ledarskap (Northouse, 2013). Karismatiska ledare har ett unikt sätt som innebär 
en karismatisk effekt på deras följare (House, 1976). Weber (1974) beskriver karisma som en 
speciell gåva som möjliggör för vissa individer att göra extraordinära saker. Det kan vara en 
exceptionell kraft eller speciella personligheter som gör att personen behandlas som en ledare. 
Karismatiskt ledarskap kan vara svårt att översätta till den skandinaviska ledarskapskulturen 
eftersom det kan förknippas negativt med elitism. Inspirerande ledarskap kan användas istället 
för karismatiskt ledarskap (Larsson, 2012). Yukl (2013) beskriver transformativa ledare med 
att de: 

‐ Formulerar en tydlig och tilltalande vision 
‐ Förklarar hur visionen kan nås 
‐ Agerar optimistiskt och med tillförsikt  
‐ Utrycker tillit till följare 
‐ Använder sig av symboler för att förklara och förstärka nyckelord 
‐ Leder genom exempel 

 
En kombination av transformativt ledarskap och coach-adept relationen har stor påverkan på 
ungdomars utveckling inom fotboll (Stewart et al., 2013). Den mest inflytelserika 
ledarskapsbeteende är individuell prövning, intellektuell stimulans och lämpliga förebilder 
(Stewart et al., 2013). Vallée & Bloom (2005) har undersökt vad expertcoacher har för 
egenskaper för att uppnå framgång. Tre kännetecken visade sig vara dominanta: coachens 
egenskaper, coachens organisatoriska egenskaper och coachens individuella utveckling. 
Centralt för dessa egenskaper är att coachen kan skapa och förmedla visioner samt mål. En 
transformativ ledare lyckas kommunicera och få personer att uppnå sina mål (Northouse, 
2013; Yukl, 2013). Inom pedagogiken talar man om erfarenhetsbaserat lärande som utgår från 
egna reflektioner av det som upplevts. Lärandet blir en process som utgår från egna 
erfarenheter. Kunskap har utvecklats när sättet att tänka förändras genom upplevd erfarenhet 
(Granberg, 2009). 
 

Effektiva	team	
Wheelan (2013) har intresserat sig för grupprocesser och vad som skapar ett effektivt team.  
Ett effektivt team är en grupp som uppnår sitt mål och gruppmedlemmarna accepterar sina 
roller i gruppen samt att gruppen är lösningsfokuserad. Ett led i att skapa effektiva team är att 
enligt Wheelan (2013) ha uppsatta, tydliga, meningsfulla och mätbara mål samt skapa resurser 
för att nå de uppsatta målen. Skapande av tydliga ramar, vad teamet ska fokusera på, får 
betydelse för teamets resultat (Wheelan, 2013). Hon sammanfattar skapandet av effektiva 
team i fem steg.  
 

-Formulera mål 
-Formulera mål som kräver ett kontinuerligt lärande  
-Skapa tillgång till mänskliga resurser för att uppnå målen  
-Skapa tillgång till tekniska resurser för att uppnå målen  
-Fastställ ramar för vad som är teamets arbetsområde 
 



23 
 

Ledarskap som bidrar till korrigeringar eller ledare som undviker att tala om målen kan 
påverka prestationen och måluppfyllelsen negativt (Jackson & Perry, 2011). 
 

GROW‐modellen	
Som coach och/eller ledare kan du agera utifrån ett coachande ledarskap. Det coachande 
ledarskapet kan sammanfattas som en metod för att uppnå ett mål. Metoden utgår från att 
individen själv har svaren på hur han/hon ska nå det egna uppsatta målet. Coachen/ledaren 
kan hjälpa personen med frågor om vad personen vill (mål) och vad personen behöver göra 
för att uppnå personens mål utifrån individens resurser. Fokus är på att, göra (agera), (utifrån 
personens uppfattning, rätt sak) som leder till förändring/prestationsförbättring (Whitmore, 
2009). 
Whitmore (2002) utgår från en fyrstegsraket i sin metod att coacha andra personer, GROW-
modellen, som redskap i coachingsamtal. GROW betyder att växa, vilket är ett viktigt syfte 
med coaching, att få utövaren att växa och utnyttja sin potential bättre (Gjerde, 2012). 
GROW-modellen är troligtvis den mest kända sessionsstrukturmodell inom coaching (Grant, 
2011), Figur 9. 
 
GROW-modellen 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
Figur 9. Modell inom coaching för att coacha till framgång enligt Whitmore, Landsberg, Downey och 
Fine. 
 
Coaching börjar med att coachen tillsammans med utövaren definierar ett mål (Goal). I steg 
två ägnar coachen och utövaren tid åt att utforska nuläget (Reality). En översyn om vad som 
är verklighet och antaganden. I det tredje steget definieras alternativa sätt att lösa utmaningen 
på (Options). Därefter bedrivs brainstorming av utövaren och coachen för att få fram så 
många alternativ som möjligt till en lösning. Sista steget är att definiera tidsgränsen (When), 
att få klarhet i vilka resurser (Who) utövaren behöver och hitta motivation för genomförandet 
(Will). Downey (2003) har i sitt sista steg i modellen, Wrap up (W) kallas även ibland för 
Will eller Way forward (Grant, 2011). Här sammanfattas möjligheterna i att handla, agera och 
planera steg för steg, sätta tidsgräns samt att göra en handlingsplan. Downey (2003) lägger 
också till ett (T) till modellen (TGROW) i form av Topic (ämne), där man startar med att 
definiera ett ämne som utövaren vill coachas inom. Coachande ledarskap utgår från ett känt 
mål, önskat läge, vad den coachade vill. När den coachade sedan vet vad den vill behöver 
nuläget identifieras, hur det ser ut idag, hur förutsättningarna är och vilka resurser som finns. 
Om den coachade vet vad den vill och har identifierat nuläget går det sedan att reda ut vad 
som behöver göras för att nå önskat mål. Detta resonemang går att känna igen hos Wheelan 
(2013) som i sin teori om ett framgångsrikt team utgår från ett tydligt mål för att sedan 
fokusera på vilka resurser som behövs för att nå uppsatta mål.  
 

Goal 

Reality 

Options 

Wrap up (When, Who, 
Will) 
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Watts & Corrie (2013) har skapat en modell utifrån GROW som utgår från tre ben som de 
kallar LEAD, LEARN & GROW, (LLG). I LEAD talar de om inspiration i ledarskapet som 
en viktig faktor samt förmågan hos ledaren till att lyssna på andra, inspirera andra och 
utveckla styrkor hos sig själv och andra. LEARN handlar om att som ledare utvecklas och lära 
sig av olika situationer samtidigt som följarna utvecklas och lär sig finns det en process där 
gruppen lär sig tillsammans. I modellen finns ett ”jag” och ”vi” där både jag och vi går 
igenom dessa tre ben av LLG (Watts & Corrie, 2013). Coaching som metod fokuserar på 
nutid och framtid. Hur ser nuläget ut och vad som ska göras för att nå önskade mål. Coaching 
blir därmed en metod inom ledarskap för att uppnå effektivitet genom att lägga energi på de 
saker som kan påverkas samt vad som ska prioriteras. 
 
I det här arbetet har vi valt att definiera coaching utifrån det coachen gör för individen och 
laget för att nå uppsatta mål. Coaching utgår från ett givet mål och innebär identifiering av 
nuläget, vad som behöver göras och vilka resurser som behövs för att uppnå målet. Coach 
definierar vi som ansvarig för individens och lagets träning, planering och ledandet vid match 
samt uppföljning av dessa. Förbundskapten, tränare, ledare och coach används osystematisk 
inom fotboll varav vi valt att använda dessa begrepp i arbetet. Dessa begrepp används 
synonymt och enligt vår bedömning utan påverkan av vetenskapligheten.   
 

Syfte	
 
Syftet med examensarbetet är dels att undersöka vilket ledarskap som kommer 
till uttryck när förbundskaptenerna möter spelarna under landslagssamlingarna. 
Dels att ta reda på förbundskaptenernas uppfattning om coaching och undersöka 
hur de coachar inom svensk flick- ungdoms- och damlandslagsfotboll. Dessutom 
studera spelarnas uppfattning om coaching och förbundskaptenernas sätt att 
coacha och leda.  
 

Frågeställningar	
Syftet har lett till att vi genomfört intervjuer med samtliga fem aktuella förbundskaptener och 
två spelare samt genomfört observationer av träningar och matcher hos samtliga 
förbundskaptener. Följande frågeställningar har vi ansett vara viktiga att få svar på för att 
uppfylla ovanstående syfte. 
 
Hur uppfattas ledarskapet mellan coach och spelare? 
Hur uppfattas kommunikationen mellan coach och spelare? 
Hur uppfattas relationen mellan coach och spelare? 
Hur definieras begreppet coaching i fotboll av förbundskaptenerna? 
Hur uppfattar förbundskaptenerna att de coachar inom fotboll? 
Hur anser förbundskaptenerna att de arbetar med målsättningar? 
 

Metod	
	
Undersökningens fokus har varit på fem förbundskaptener och tillika fotbollscoacher, för 
flicklandslagen (F16, F17, F19), ungdomslandslaget (U23) och damlandslaget inom svensk 
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fotboll. Förbundskaptenerna har ansvar för var sitt landslag vilket innebär att de ansvarar för 
individens och lagets träning, planering och ledandet vid match samt uppföljning. 
Undersökningen utfördes genom: 
 
-Semistrukturerade intervjuer  med karaktären av samtal, som utgick från nyckelord, med 
fem förbundskaptener, se bilaga I 
 
-Semistrukturerade intervjuer med karaktären av samtal, som utgick från nyckelord, med två 
spelare, se bilaga II. Spelarna har representerat landslagen F16 och F17 respektive F19, U23 
och damlandslaget. 
 
- Observationer (fallstudier av verkligheten) av fem förbundskaptener under en träning och 
en tränings- eller tävlingsmatch. Observationerna är gjorda utifrån egna författade 
observationsprotokoll, se bilaga III och IV.  
 
Totalt genomfördes sju intervjuer och tio observationer på olika platser i Sverige. 
Björklund & Paulsson (2007) för en diskussion kring insamlingsmetoder. De menar att 
ingen insamlingsmetod är bättre eller sämre än någon annan. Metod bör väljas efter situation 
och syfte. Efter genomgång av olika metoder valdes semistrukturerade intervjuer och 
observationer som metod. Avsikten med intervjuer var att undersöka förbundskaptenernas 
uppfattning beträffande coaching och ledarskap.  
 
Valet av semistrukturerade intervjuer, som utgick från en agenda av nyckelfrågor, gjorde att 
det gavs möjlighet att ställa utvecklande och kompletterande frågor när områden berördes 
som var särskilt intressanta. Det gavs också möjlighet till följdfrågor där det upplevdes att 
svaren eller reflektionerna behövde utvecklas. Intervjuerna av spelarna gjordes med syfte att 
komplettera den bild av sitt arbetssätt som förbundskaptenerna presenterade. De intervjuade 
spelarna hade kunskap om arbetssättet genom att de deltagit i de olika landslagen.  
 
För att komplettera förbundskaptenernas intervjuer om hur de arbetar med coaching 
genomfördes observationer. En tidskrävande metod som kan ge objektiv information 
(Björklund & Paulsson, 2007). En metod med syfte att belysa coachingprocessen under 
träning och match (Isberg, 1997). Crevani m.fl. (2011) anser att det är viktigt att studera 
interaktionen mellan ledare och följare, vilket möjliggjordes genom observationer.  
	

Urval/avgränsningar	
De fem förbundskaptener och fotbollscoacher, fyra kvinnor och en man, som deltog i studien 
och som intervjuades, representerade de fem landslag som fanns inom svensk flick-, 
ungdoms- och damlandslagsfotboll vid undersökningen. Dessa var F16, F17, F19, U23 och 
Svenska damlandslaget. Intervjupersonerna var heltidsanställda av Svenska Fotbollförbundet i 
sin roll som förbundskapten och instruktör. De var också huvudansvariga för respektive lag 
och hade därigenom ansvaret för att leda match och träning. Förbundskaptenerna hade en 
coachande roll under match och träning samt ansvaret för utbildning, utveckling och 
matchning av spelarna. Begränsning i urvalet behövde inte göras eftersom de undersökta 
tränarna representerade 100 % av undersökt grupp. Vid etnografiska fallstudier är det viktigt 
att ha representation av den grupp man avser att undersöka (Stensmo, 2002). För att bevara 
förbundskaptenerna konfidentiella har vi i deras bakgrundsbeskrivning valt att benämna dem 
som Coach I, Coach II, Coach III, Coach IV och Coach V. Urvalsgruppen, förbundskaptener 
visas i Figur 10.  
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 Coach I Coach II Coach III Coach IV  Coach V   
Ålder        40+ 50+ 40+ 50+ 50+   

Utbildning Lärar- 
Examen 
Idrott/psykologi 

Idrotts-lärarexamen 
Fil. Mag. Pedagogik 
Marknadsekonom 

Fritids-ledarexamen 
Lärar- 
Examen Ma/No 

Lärar- 
examen 

Idrotts- 
lärarexamen 

  

Kurser  Advanced SvFF Advanced SvFF Advanced SvFF Pro level SvFF Pro level SvFF   

Idrottslig 
bakgrund 

Pingis 
Basket 
Fotboll 
 

Aerobics 
Step up 
Yoga 
Spinning 
Styrketräning 
Fotboll, handboll 

Ishockey 
Volleyboll 
Tennis 
Skidåkning 
Fotboll 

Ishockey 
Fotboll 
Basket 

Fotboll   

Tränare- 
erfarenhet 

Spelande tränare 
Tränare fotboll  
13 år 
Spelarutbildare 

Ledare fitness-
branschen 
Tränare fotboll  
14 år  
Spelarutbildare 
 

Spelande tränare  
Tränare fotboll  
14 år 
Spelarutbildare 

Tränare fotboll  
28 år 
Spelarutbildare 

Tränare 
fotboll 23 år 

  

Civil yrkes-
erfarenhet 

Lärare Lärare Lärare 
Fritidsledare 

Lärare 
Fritidsledare 

Lärare   

Nuvarande  
yrke 

Förbundskapten  
SvFF(2011-) 

Förbundskapten SvFF 
(2009-) 

Förbundskapten  
SvFF(2012-) 

Förbundskapten  
SvFF(2005-) 

Förbundskapten 
SvFF(2012-) 

  

Spelar- 
erfarenhet 

Elit Elit Elit Bredd Elit   

 
Figur 10. Förbundskaptenernas bakgrund. 
 
Spelarna i respektive lag valdes utifrån deras roll som lagkaptener, spelare med stor 
erfarenhet från landslagssamlingar och landskamper samt att de var språkrör för lagen. De 
valdes beroende på att deras totala erfarenhet täckte flick-, ungdoms- och damlandslaget. En 
spelare hade erfarenhet från F16 och F17 och en hade erfarenhet från F19, U23 och 
damlandslaget. Spelarna var 23 respektive 16 år. Deras tidigare idrottsliga bakgrund var 
tennis, golf och innebandy. Numera utövar de enbart fotboll. 
 

Genomförande	
Huvudansvarig för damfotbollen på Svenska Fotbollförbundet kontaktades via telefon och 
blev informerad om aktuell undersöknings syfte och genomförande. Hon fick samtidigt 
information om konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i undersökningen. Huvudansvarig 
var positiv och gav sitt medgivande. Hon bad oss skriva ett mail till ansvariga för flick- 
ungdoms- och damlandslagsfotboll. Undersökningens syfte, konfidentialitetskrav och 
nyttjandekrav diskuterades i gruppen av förbundskaptener. Efter diskussion gavs samtycke till 
medverkan i intervjuer och observationer utifrån undersökningens syfte.  
 
Därefter kontaktades aktuella förbundskaptener, de fick information om genomförandet av en 
intervju och observation under träning och match. Tiden uppskattades till 90 minuter efter 
genomförd provintervju med en lärarkollega. Alla förbundskaptener gav sitt samtycke och var 
intresserade och tillmötesgående vid alla intervjuer och observationer. De var dessutom, trots 
en pressad situation, behjälpliga med spelarkontakter, något som underlättat undersökningen. 
 
Efter litteraturstudier utformades två observationsprotokoll vilka användes vid 
observationerna av de fem förbundskaptenerna under träning och match. 
Observationsprotokollen var egentillverkade. De utgick från Denscombe (2000) 
forskningshandbok.   
 
De slutgiltiga protokollen som användes vid observation under match och träning var 
utformade med nio olika kategorier/händelser:  
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-Instruktion: Längre envägskommunikation, kunskapsförmedling utifrån tränarens och 
spelidéns perspektiv, kan följas av kort feedback.  
 
-Anvisning: Blickar framåt, kort information om vad som ska göras, kort 
envägskommunikation. ”-spela långa bollar”, ”-retirera”. 
 
-Tillrättavisning: Syftar till att ändra något som hänt, kort envägskommunikation,  
”-spela längre bollar,” ”-retirera snabbare”.  
 
-Tecken-/kroppsspråk: Förstärkande gester.   
 
-Samtal ledare/spelare: Längre tvåvägskommunikation, dialog.   
 
-Samtal ledare/ledare: Längre tvåvägskommunikation, dialog.   
 
-Coaching/problemlösning: Tvåvägskommunikation som utgår från öppna frågor.  
  
-Positiv förstärkning: Tillrop av positiv karaktär ”-bra spelat”.  
  
-Kommunikation genom bilder: Användning av visuella hjälpmedel vid kommunikation.  
 

Observationsprotokollen syftade till att registrera frekvensen av olika typer av 
kommunikation vid förbundskaptenernas coaching och ledarskap under träning och match. 
Antalet kategorier i protokollen begränsades till de mest betydande och relevanta metoderna 
av kommunikation. Kategorierna växte fram utifrån fyra provobservationer som genomfördes 
med ursprungsprotokoll under träning och match för ett damlag i Gävle. Protokollen som 
registrerades händelsernas frekvens finns med som bilaga III och IV.  
 
Observation under träning och match genomfördes med avsikt att skapa en illustration av hur 
förbundskaptenerna agerade i coachrollen. Observationerna utfördes i naturliga miljöer för att 
minimera påverkan på situationen. Funktionärerna i de olika föreningarna eller vaktmästarna 
erbjöd god hjälp på de aktuella idrottsplatserna. De bidrog med att skapa bra 
observationspositioner i närheten av tränaren under såväl matcher som träning. Ibland var 
närheten sådan att det kunde höras vad vederbörande sa, ibland kunde endast agerandet 
observeras. 
 
Sex intervjuer genomfördes i en offentlig miljö, exempelvis ett hotell eller en föreläsningssal. 
Anledningen till att tränarna valde dessa platser, var de fyllda program som landslagen hade 
vid sina samlingar, vilket inte tillät ytterligare tidsödande transporter. Observationerna och 
intervjuerna av förbundskaptener och landslagsspelare gjordes under intensiva dagar. En 
intervju genomfördes på Svenska fotbollförbundets kansli. Det märktes att de aktuella 
personerna var vana vid intervjusituationer och vana att verka i en ibland störande miljö.  
 
 
 
 
 
 



28 
 

Intervjuerna som genomfördes var mellan 60-90 minuter vardera med följande 
nyckelord som utgångspunkt: 
 

-Bakgrund  
-Ledarfilosofi  
-Tränar- och instruktörsfilosofi  
-Coachingfilosofi  
-Kommunikation  
-Målsättningsarbete  

 
Dessutom genomfördes en kortare intervju på 35-45 minuter med två spelare. Fokus under 
dessa intervjuer var på deras uppfattning om aktuella förbundskaptener utifrån ovanstående 
punkter. Intervjuerna hade karaktären av samtal utifrån några på förhand bestämda, öppna 
semistrukturerade frågeställningar och följdfrågor. Intervjuerna var semistrukturerade och 
ostrukturerade med syfte att ha möjlighet att ställa följdfrågor under samtalet. Aktuella frågor 
avhandlades under intervjuerna utifrån de sammanställda nyckelorden, se bilaga II. Spelarna 
informerades om undersökningens syfte och genomförande. De fick information om 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i undersökningen. De gav sitt medgivande till 
medverkan i undersökningen.  Intervjupersonerna fick inte i förväg eller under intervjun se 
nyckelorden.  
 
Förbundskaptenerna informerades innan intervjun startade om syftet med intervjun och vår 
roll som intervjuare. Förbundskaptenerna och spelarna inledde intervjuerna med att redogöra 
för sin bakgrund och fick därefter tala utifrån nyckelorden från intervjuformuläret. Det 
eftersträvades att få intervjuerna mer att likna ett samtal än en intervju.  
 
Innan intervjun påbörjades gav samtliga intervjupersoner samtyckte till inspelning och 
anteckningar under intervjun. Detta medförde att det spelades in och antecknades vid samtliga 
intervjuer. Anledningen till att det antecknades var att säkra eventuella fel på teknisk 
utrustning. Anteckningarna har inte gjort att intervjuerna tolkats på annat sätt än det som sagts 
och spelats in under intervjuerna.  
 
Trost (2005) diskuterar i sin bok, Kvalitativa intervjuer, fördelar respektive nackdelar med att 
använda bandspelare. En fördel, enligt honom, är att man kan lyssna på intervjun flera gånger 
och få med tonfall och återskapa vad som sagts ordagrant. En annan fördel är att den som 
intervjuar kan koncentrera sig på frågorna och svaren. En nackdel är att det tar lång tid att 
lyssna på och skriva ut banden. Han diskuterar också fördelar och nackdelar med att anteckna 
under intervjuerna. En nackdel kan vara att den intervjuade störs under intervjun, att fokus 
flyttas från frågorna och istället läggs på anteckningarna. Detta kan gälla såväl den som 
intervjuas som den som intervjuar. En lösning på detta kan vara att den som intervjuar 
antecknar direkt efter när intervjun är avslutad. Förbundskaptenerna är vana vid 
intervjusituationen och vana vid att det ofta förs anteckningar vid dessa tillfällen. 
Antecknandet noterades inte som något störningsmoment under någon intervju. 
 
Ett gott samtalsklimat eftersträvades under intervjun. Intervjupersonen fick formulera sina 
svar som den ville och därefter ställdes klarläggande frågor och motfrågor. Eftersom frågorna 
inte var detaljformulerade styrdes de till viss del av de svar som kom fram under intervjun. 
Efter varje intervju avlyssnades banden och intervjuerna skrevs ner ordagrant. Två av 
intervjuerna genomfördes av en av författarna på grund av att den andre inte kunde medverka. 
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Trots det genomfördes intervjuerna så på grund av coachernas svåra tillgänglighet och 
pressade program.   

 
Fördelar	och	nackdelar	vid	genomförandet	av	observationer	
Fördelen med observationerna var att det var möjligt att skapa en bild av hur 
förbundskaptenerna agerade i verkligheten. En möjlighet att verifiera eller förkasta det som 
framkommit vid intervjuerna. Data samlades in vid tio observationstillfällen, vid fem matcher 
och vid fem träningar.  
 
Nackdelen med observationerna, vid vissa tillfällen under matcherna, var att endast beteendet 
kunde observeras hos coacherna. En bedömning från observatörerna att det var viktigt att inte 
störa bidrog till sämre placering och därmed sämre observationsmöjligheter vid dessa 
tillfällen. Detta innebar att endast viss muntlig kommunikation kunde uppfattas vilket innebar 
att förståelsen hos observatörerna fick betydelse. Genom erfarenhet inom området anades 
vilken typ av kommunikation som förmedlades genom observation om vad som inträffade.  
 
Vid två av matcherna uppfattades inte allt som förmedlades till spelarna, uppskattningsvis 
rörde det sig om 10 % bortfall beroende på att placeringen inte var i närheten av eller vid 
båset. Vid de andra matcherna bidrog observationsplaceringen till att allt hördes. Vid en av 
matcherna gavs möjlighet att följa med in i omklädningsrummet och lyssna på coachingen i 
halvlek. Det bör tas i beaktning att förförståelse, tolkningar av reaktioner och ageranden har 
gjorts utifrån observationernas placering.  
 

Fördelar	och	nackdelar	vid	genomförandet	av	intervjuer	
En nackdel med kvalitativa undersökningar, i form av intervjuer, i förhållande till kvantitativa 
undersökningar, i form av enkäter, kan vara att de är mer tidskrävande. Kombinationen av 
observationer och intervjuer upplevdes ta lång tid. Utifrån ämnesområdet och arbetssättet 
upplevdes att rätt metod valdes. Eftersom personerna, situationen, det personliga mötet och 
observationerna på plats var specifika och unika upplevdes det att metodvaldet bidrog till 
resultatet.    
 
Som intervjuare är det svårt att vara helt objektiv. Det sker en såväl medveten som omedveten 
påverkan genom direktkontakten mellan den som intervjuar och intervjupersonen. Det bör 
uppmärksammas att intervjuare kan ha påverkat processen och de svar som framkommit. 
Författarnas förförståelse kan ha påverkat tolkningen av intervjuerna. 
 
För att kunna jämföra förbundskaptenerna kategoriserades svaren i resultatdelen. Avsikten var 
att få en helhetsbild av förbundskaptenerna genom intervjuerna och hitta gemensamma 
beröringspunkter. En nackdel, men samtidigt, enligt vår mening, en fördel, med att det var 
olika personer och därigenom också personligheter som svarade vid intervjuerna gavs det 
olika uttömmande och olika långa svar. Det innebar att alla intervjuerna var intressanta men 
samtidigt mer svåranalyserade. 
 
Ett problem som kunde uppstå i samband med intervjuerna var att de intervjuade ville göra ett 
gott intryck och framstå som bättre än de var. De ville, enligt vår mening, kanske inte visa, 
eller berätta om, några svagheter. De personer som intervjuades var vana vid liknande 
situationer. Det upplevdes att de var de noggranna och eftertänksamma innan de lämnade sina 
svar. De förmedlade en känsla av att de verkligen svarade ärligt på de frågor de fick. 
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Efter intervjuerna avlyssnades banden, intervjuerna tolkades och skrevs ner som de 
uppfattades. Under transkriberingen togs det hänsyn till konfidentialiteskravet genom att 
uppmärksamma och utesluta det som kunde identifiera de undersökta personerna. Det är av 
stor vikt att offentliggörandet av forskningsresultat presenteras på ett sätt som inte identifierar 
de undersökta personerna (Andersen, 2013). Det kan finnas en felkälla i detta förfarande, dels 
genom tolkning, dels genom förförståelse. Man bör beakta bör att tolkningsföreträde som 
lyssnare kan vara både en fördel och en nackdel.  
 
Det kan finnas fördelar med att undersökningen genomfördes i form av semistrukturerade 
intervjuer. Nyckelorden upplevdes ge en flexibilitet under samtalen. Kompletterande frågor 
kunde ställas. Det möjliggjorde större kunskap om och förståelse för personen som 
intervjuades. Det gavs möjlighet att förklara och diskutera begrepp som var oklara eller svåra, 
vilket innebar att definitionerna överenstämde. 
 
Utifrån kännedom om den kontext förbundskaptenerna verkade inom, gjordes ett medvetet val 
när det bestämdes att intervjuerna skulle vara semistrukturerade. Det kan ha varit en styrka i 
undersökningen att frågorna var utformade på ett sätt som inbjöd till att intervjuerna fick 
karaktären av ett samtal. Det gjorde att det fanns utrymme att utveckla och förklara olika 
resonemang och frågeställningar. Genom detta upplevdes atmosfären under intervjuerna 
avslappnad. Detta kan ha underlättats genom intervjuarnas förkunskap inom området, vilket 
troligtvis medförde att det var lättare att bli accepterad som intervjuare. Utan denna 
förkunskap fanns risken att intervjun övergått till att bli innantilläsning och ett stelt 
samtalsklimat. Intervjuerna genomfördes noggrant, samtliga nyckelord avhandlades vid 
samtliga intervjuer.  
 
En god förförståelse kan ha varit en framgångsfaktor i denna studie. Intervjuvarans naturliga 
tillgång till den miljö där elitfotboll utövades kan ha varit betydelsefullt för att få fram reliabla 
resultat i studien. Detta är inte självklart. Förfrågningarna om intervjuer och olika 
undersökningar avböjs ofta beroende på den höga belastning som ligger på såväl spelare som 
ledare är utsatta för. 
 
Författarnas uppfattning är att tränare generellt är försiktiga i sina uttalanden och sina 
slutsatser, vilket kan vara ett sätt att överleva på den absolut högsta nivån. Upplevelsen under 
denna studie var dock att tränarna under intervjuerna var öppenhjärtiga och intresserade samt 
att de berättade vad de tyckte och tänkte. Kemin och samspelet mellan författarna och 
tränarna upplevdes som mycket bra.  
  

	
Kombinationen	observationer	och	intervjuer	
Kombinationen av observationer och intervjuer av förbundskaptenerna möjliggjorde en 
helhetsbild av dem som ledare. De fick berätta hur de såg på olika situationer och det gavs 
möjlighet att se hur de agerade i coachsituationen under såväl träning som match. Denna bild 
förstärktes genom intervjuerna med spelarna.  
 
Resultaten i denna undersökning bygger i första hand på intervjuer och observationer av fem 
förbundskaptener. Dessa observationer och intervjuer har kompletterats med intervjuer av två 
lagkaptener. Troligtvis skulle det medfört ett annat resultat om någon av personerna bytts ut. 
Om undersökningen skulle göras på nytt är det viktigt att observationsprotokoll och 
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nyckelfrågor kopieras samt att definitioner och kategorier är klart angivna. 
 
Metoderna har valts för att få en helhetsbild av tränarna. Stor tid har ägnats åt innehållet i 
intervjuerna och de nyckelfrågor som var utgångspunkt för intervjuerna samt framställandet 
av observationsprotokollen. Bakgrundsfakta om förbundskaptenerna ansågs vara viktigt för 
att få en helhetsbild av dem och för validiteten. Exempel på detta var att två förbundskaptener 
startade sin tränarkarriär tidigt.  
 
Observationer och intervjuer, i form av samtal, har kompletterat varandra. För att ytterligare 
validera resultaten intervjuades två spelare. En svaghet med undersökningen är fåtalet av 
spelare som intervjuades. Att undersökningen nöjde sig med två spelare motiveras med att de 
representerade samtliga landslag. Båda spelarna förstärkte bilden som förbundskaptenerna 
gav under intervjuerna. Spelarnas uppfattning om förbundskaptenernas coaching och 
ledarskap utgår från två spelare. Detta bör beaktas i resultatet. Uppfattningen om 
förbundskaptenernas coaching och ledarskap som de gav vid intervjuer förstärktes av 
spelarnas intervjuer. Bedömning har gjorts att samtliga intervjupersoner varit öppenhjärtiga 
och ärliga. 
 
Uppsatsen undersöker fem förbundskapteners coachande och ledarskap genom intervjuer och 
observationer. De är verksamma i fem olika landslag inom svensk flick-, ungdoms- och 
damlandslagsfotboll. Fyra av de fem intervjuade förbundskaptenerna är verksamma i flick- 
och ungdomsfotbollslandslag, den femte i damlandslag. Det bör påpekas att olika miljöer har 
olika kulturer och organisationer samt att det handlar om olika förutsättningar för olika 
landslag. Det innebär att det blir unika förutsättningar för varje landslag och vid varje 
coachingtillfälle. 
 
Svensk flick-, ungdoms- och damlandslagsfotboll har haft internationella framgångar och det 
bedrivs en bred ungdomsverksamhet inom damfotbollen. Detta gör att uppmärksamheten och 
fokuseringen på hur coachingen och ledarskapet bedrivs är stor. 
 
Läsaren bör också beakta att olika specialidrotter har olika policy samt att det handlar om 
absolut högsta internationella elitnivå inom flick-, ungdoms- och damlandslagsfotboll. Olika 
lagbollspel har också olika förutsättningar. Detta medför att tränarna har olika förutsättningar 
i varje coachingsituation. 
 
 
Forskningsetiska	ställningstaganden	
I uppsatsen har vi tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet, 2011). 
Forskningsetiska ställningstaganden och principer samt uppfyllandet av informationskravet, 
samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har beaktats (Vetenskapsrådet, 
2002).  
 
Informanterna har blivit informerade om tillvägagångssättet vid insamling av data och den 
aktuella uppsatsens syfte. De har blivit tillfrågade om de ville bli intervjuade och observerade. 
De gav sitt samtycke till observationer samt intervjuer. Samtycke gavs till att intervjuerna 
spelades in och att det antecknades under tiden. De informerades om att citat från intervjun 
kommer att användas i uppsatsen. De har informerats om att det i undersökningen inte varit 
möjligt att garantera fullständig anonymitet, dock har strävan varit att garantera 
konfidentialitet genom att personuppgifter förvaras oåtkomligt för obehöriga. Informanterna 
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har informerats om att insamlade data kommer att användas för forskningsändamål och inte 
lämnas ut för kommersiellt bruk eller i andra i icke-vetenskapliga syften. 
 

Resultat	
	
Syftet med examensarbetet är dels att undersöka vilket ledarskap som kommer 
till uttryck när förbundskaptenerna möter spelarna under landslagssamlingarna. 
Dels att ta reda på förbundskaptenernas uppfattning om coaching samt 
undersöka hur de coachar inom svensk flick- ungdoms- och 
damlandslagsfotboll. Dessutom studera spelarnas uppfattning om coaching och 
förbundskaptenernas sätt att coacha och leda. 
 
Syftet har lett till att vi genomfört intervjuer med samtliga fem aktuella förbundskaptener och 
två spelare samt genomfört observationer av träningar och matcher hos samtliga 
förbundskaptener. Följande frågeställningar har använts för att uppfylla ovanstående syfte. 
 
Hur uppfattas ledarskapet mellan coach och spelare? 
Hur uppfattas kommunikationen mellan coach och spelare? 
Hur uppfattas relationen mellan coach och spelare? 
Hur definieras begreppet coaching i fotboll av förbundskaptenerna? 
Hur uppfattar förbundskaptenerna att de coachar inom fotboll? 
Hur anser förbundskaptenerna att de arbetar med målsättningar? 
 
Resultatdelen utgår från nyckelorden i intervjuerna med förbundskaptenerna. 
Observationerna och intervjuerna med spelare komplettas och tas med i 
resultatet. Resultatet har följande rubriker:  

 
-bakgrund 
-kommunikation coach - spelare 
-relationen coach – spelare 
-coaching 
-målsättningsarbete 
-ledarfilosofi, ledarskap 
 

Resultaten presenteras utifrån genomförda intervjuer och observationer. Samtliga coacher och 
spelare i studien finns representerade under rubrikerna i resultatet, antingen genom direkta 
citat eller genom att deras arbetssätt finns beskrivet i den löpande texten. Det har gjorts en 
avvägning mellan att presentera vilken individ som sagt eller gjort vad eller att presentera 
förbundskaptenernas agerande och uttalanden som en grupp. För att uppnå denna uppsats 
syfte valdes att presentera de intervjuade och observerade förbundskaptenerna som en grupp. 
Slutsatserna dras från hela gruppens uppfattning och agerande och inte utifrån någon enskild 
individs agerande. På detta sätt får läsarna en total bild av hur förbundskaptenerna som grupp 
agerar.  
 

Kommunikation	coach	‐	spelare	
Kommunikationen mellan förbundskapten och spelare sker på olika sätt. Den sker genom 
såväl envägs- som tvåvägskommunikation. Den sker såväl på grupp- som individnivå. 
Samtliga påpekar vikten av kommunikation och att kommunikation sker vid varje möte med 



33 
 

människor. De är väl medvetna om att kommunikationen sker och påverkar i det direkta mötet 
genom användandet av ord, kroppsspråk, gester och mimik samt röst och tonfall. De beskriver 
också att det ofta sker kroppslig kommunikation vid teknisk instruktion. 
 

”Jag kommunicerar på olika sätt, ord, bilder, kroppsligt, vid tekniska detaljer kan jag t.ex. vrida på någon 
kroppsdel vid teknisk instruktion.” Coach 
 
”Jag anpassar mig efter behovet i olika situationer, när det är skarpt läge envägs- vid lugnare lägen 
tvåvägskommunikation, jag jobbar med hela registret.” Coach 
 

Förbundskaptenerna anser att det blivit vanligare och viktigare kommunicera i fasta och 
rörliga bilder i presentationer. Fasta och rörliga bilder används när de vill visa arbetssätt, när 
de vill presentera motståndare, förtydliga spelidéer, göra analyser av det egna laget eller skapa 
en grund för fortsatt diskussion inom gruppen. Övrig tid sker även kommunikationen genom 
sms, telefon och dator (Fokus3).  
 

”Vid samling visar jag ofta bilder eller videoklipp. Vid dessa möten är det olika kommunikationssätt, jag 
tror att de lär sig bäst genom att se klipp, sedan får de diskutera tillsammans, sedan sammanfattar vi. Jag 
vet vad jag vill, men det vi kommer fram till ofta är en synonym eller vad vi anser i teamet. De får frågor 
både som grupp och som individ.” Coach 
 

I kommunikationen lyfter förbundskaptenerna fram betydelsen av delaktighet och förståelse 
från spelarnas aspekt och värdet av att kunna coacha sig själv som spelare. Ibland, när 
situationen kräver, är kommunikationen mycket rak och tydlig, inget utrymme för 
missförstånd lämnas. Förbundskaptenerna är överens om att kommunikationssättet är 
situationsanpassat och att olika individer kräver olika mängd och olika sätt av 
kommunikation. De är också medvetna om att individen har tolkningsföreträde vid dessa 
tillfällen, de ser, känner, uppfattar, hör och tolkar på sitt sätt. De kräver delaktighet och 
nyfikenhet från spelarna vid dessa tillfällen. De använder sällan termen bra eller dåligt vid 
dessa tillfällen, istället försöker de skapa en gemensam bild av de situationer som uppstått. 
Kommunikationen sker ofta genom lagkaptenerna under såväl träning, som match som övrig 
tid. Ofta rör sig det då om ren information eller anvisningar som ska ut till gruppen. 
Diskussioner genomförs ibland med lagkaptenerna även när det gäller spelidén eftersom de 
ses som förbundskaptenens förlängda arm.  

  
”Det är viktigt att kunna kommunicera via lagkaptenerna.  Det är viktigt att de som är ledare i gruppen 
utses. Det bästa är om jag kan kommunicera/coacha via dem, men om det är skarpt läge i slutet av en 
match kan det vara avgörande för hur det går och hur jag agerar. Med tonläge kan det handla om att det 
krävs vilja, intensitet och agerande för att vi ska kunna vinna.” Coach 
 
”Jag har förändrats så att jag jobbar med delaktighet och förståelse, vilket gör att det har blivit lättare för 
dem att coacha sig själva. Det gäller att sälja idén, genuint så att de köper den för att det är bra. Tommy 
Söderberg är en förebild inom detta.” Coach 
 
”Feedback ges helst en och en, sedan kan jag göra det med alla tillsammans, men jag försöker bekräfta 
alla varje träning.” Coach  
 

Förbundskaptenerna tar upp vikten av att använda feedback i sin kommunikation. De är 
medvetna om att feedbacken bör vara situations- och individanpassad. Det förekommer 
individuell feedback och feedback i grupp. Feedback sker vid individuella samtal med spelare 
efter match och vid gemensam matchgenomgång med hela truppen efter varje match. 

                                                 
3 Dataprogram för träningsdagbok 
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Kommunikation	spelare	‐	coach	
Spelarnas syn på kommunikation bekräftar det synsätt som coacherna redovisar. De ser att 
förbundskaptenerna jobbar med olika sätt av kommunikation, envägskommunikation i form 
av anvisningar och korta instruktioner som tvåvägskommunikation i form av diskussioner, 
frågeställningar och problemlösningar. Spelarna tar upp hur viktigt de tycker det är med 
feedback och att förbundskaptenerna skapar tid för varje spelare. Spelarna anser att det är 
viktigt att de får feedback vid flera tillfällen under varje samling och efter varje match. De 
uppskattar att det oftast genomförs minst två individuella samtal vid alla läger och samlingar.  
 

”De ger anvisningar inför spelövningar, instruktioner under träningen med detaljer och helhet, frågor och 
problemlösningar, diskussioner i grupper vid avbrott.” Spelare 
 
”De är oftast tillsammans med oss där de lyssnar. Vi kommunicerar och de ger ansvar själva. De finns 
med och lyssnar. Vi pratar ofta och de har kanske synpunkter.” Spelare  

 
Spelarna beskriver att det oftast är via frågor och genom ett coachande förhållningssätt som 
kommunikationen sker. Spelarna upplever att tränarna lyssnar på dem och ger dem tid samt 
att de får/bör ta ett stort eget ansvar och att de får vara delaktiga vid lösningen av uppkomna 
problem och frågor.  
 
Vid observationer under de träningar förbundskaptenerna ledde visade det sig att 
kommunikationen mellan spelare och tränare domineras av instruktion och anvisningar följt 
av coachande problemlösning och återkoppling. Totalt gjordes 287 observationer under fem 
olika träningstillfällen. Det innebar strax under 60 kommunikationstillfällen mellan spelare 
och tränare varje träningstillfälle, fördelningen av kommunikationssätten visas i Figur 11. 
 

 
 
Figur 11. Kommunikation från coach till coach samt mellan coach och spelare under träning uttryckt i procent.  
 

 
Figur 12 visar den procentuella fördelningen av de totalt 371 observationer på kommunikation 
som gjordes under fem olika matcher som förbundskaptenerna ledde. Detta motsvarar cirka 
75 tillfällen per match. Observationerna visade att anvisningar och positiv förstärkning 
(feedback) var det dominerande kommunikationssättet under matcherna. Även 
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tecken/kroppsspråk var ett vanligt sätt att kommunicera. Det kommuniceras också frekvent 
mellan de båda coacherna.  
 

 
 
Figur 12. Kommunikation från coach till coach samt mellan coach och spelare under match uttryckt i procent.  

 

Relationen	coach	–	spelare	
Förbundskaptenerna talar om värdet av att ha en viss distans till sina spelare i relationen samt 
ha tydliga gränser, de anser att relationen ska vara öppen men ändå restriktiv. Relationen ska, 
enligt förbundskaptenerna präglas av deras position, deras roll ska var tydlig, de ska kunna 
bjuda på sig själva, men bara till en viss gräns. De påpekar även att relationen och 
förhållningssättet till olika spelare beror på individen och hennes personlighet.  Behoven i en 
grupp är, enligt dem, lika olika som antalet spelare i truppen. Ju mer de känner individen ju 
mer anser de sig kunna vara raka i sin kommunikation mot henne. 
 
Förbundskaptenerna betonar att laget är en grupp av spelare som är olika individer där varje 
person har unika behov. Den ledarstil som är karaktäristisk för coacherna är att de har ett 
tydligt ledarskap där de gärna är vänner med spelarna, men inte kompisar. Genom detta 
arbetssätt så fångas problem och frågeställningar upp på ett tidigt stadium och specifika frågor 
eller problem slussas vidare till experter, vilka ofta finns i teamen.  
 

”Kommunikation och feedback bygger mycket på relation, personlig men inte privat.” Coach 
 
”Jag kommunicerar med spelarna, vän med inte kompis. Tonårsdöttrar behöver inte kompismorsor. Jag är 
vuxen de behöver inte mig som kompis.” Coach 
 
”Jag kan ha en relation men en viss distans till spelaren. Detta bygger på erfarenhet, kunnighet, 
kompetens. Jag har ingen nära relation till spelarna förutom inom fotbollen. Jag kan umgås med dem.” 
Coach  

 
Förbundskaptenerna tar även upp betydelsen av hur man kommunicerar. De talar om harmoni, 
rak kommunikation, feedback och hur kommunikationen påverkar deras relation med 
spelarna. De talar också om betydelsen av ett positivt kroppsspråk, vikten av att för medla 
positiva känslor samt hur viktigt det är att undvika dubbla budskap. De pratar också, i detta 
sammanhang, om vikten av hur man går, står och agerar. Vikten av att använda rösten för att 
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förstärka det budskap som sänds genom att höja och sänka volymen på röststyrkan eller 
genom att använda pauseringar är också betydelsefulla redskap för förbundskaptenerna vid 
kommunikation.   
 

”Det är oerhört viktigt att inte sprida negativa känslor kring sig genom negativt kroppsspråk.” Coach 
 
”Det måste finnas harmoni mellan ord och kroppsspråk så man inte sänder dubbla budskap.” Coach  

 
Förbundskaptenerna berättar om värdet av att använda frågor i sin kommunikation för att 
skapa en relation. De känner att de vill ha en personlig kontakt med spelarna där de gärna 
bjuder in till samtal, givetvis på spelarnas villkor och om initiativet kommer från spelaren är 
det positivt. Förbundskaptenerna ställer även frågor såväl om situationer som uppstått under 
samlingar som hemmamiljön, de anser att helhetssynen gör att spelaren kan erbjudas bättre 
förutsättningar att lyckas. En av coacherna nämner också betydelsen av alla i gruppen. Hon 
benämner dem som hjältinnor, för att verkligen betona hur viktiga de är och kommer att vara 
för laget i olika situationer.  
 

”Alla 18 spelarna i ett landslag är bra och aktuella för att spela, speciellt våra avbytare. De är våra 
hjältinnor. Varje gång någon av dem gör mål eller en bra prestation så visar vi klipp på detta” Coach 
 
”Ofta är mina frågor tillräckligt tydliga för att de ska förstå. Om hon inte själv kommer till insikt är 
det viktigt att jag är tydlig.” Coach 
 
”Relationen gör också att jag kan agera på ett bättre sätt under matchen. En del klarar tuffare coaching, 
andra måste man vara försiktigare med.” Coach  
  

Förbundskaptenerna talar om hur vissa roller kan stärkas genom deras påverkan och vad de 
som coacher lägger fokus på. De tar upp betydelsen av att ha en god relation för att skapa 
förutsättningar för spelarna att kunna prestera i såväl träning som match. De använder sig av 
frågor som ett redskap för att få spelarna att komma till större insikt.  
 

Relationen	spelare	‐	coach	
De intervjuade spelarna anser att relationen mellan dem som spelare och förbundskaptener är 
bra. De känner att förbundskaptenerna bryr sig, även om helheten. De känner sig trygga även 
när de är utomlands och de vågar ställa frågor även om saker som inte direkt rör fotbollen 
även om fokus är på fotboll eftersom alla vet vad uppdraget är. Samtalen är öppna och 
avspända och det är sällan det påpekas vad som är rätt och fel. Atmosfären upplevs som 
tillåtande. Även om relationen är speciell, på ett individuellt plan, så är närheten till 
klubblagstränaren mycket närmare.  
 

”Man vågar prata med henne. Vi känner oss alla trygga, vågar ställa frågor till henne även om saker som 
inte direkt rör fotbollen.” Spelare 
 
”Hon bryr sig mycket om oss, hon bryr sig om helheten. Det är tryggt, ex om vi är utomlands så har man 
någon att prata med, en extramamma.” Spelare 

 
Observationer under träning visar att instruktion, anvisning och coaching – problemlösning är 
dominerande kommunikation mellan coach och spelare. Till skillnad från match, se figur 14, 
där positiv feedback dominerar under match. Totalt noterades 287 observationer under fem 
olika träningstillfällen. 
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Coaching	
Samtliga förbundskaptener anger att deras ledarskap och coachingsätt har förändrats över tid. 
Deras nuvarande definition av begreppet coaching i fotboll är att de ser sig själva som 
instruktörer, utbildare, ledare, handledare och ibland coacher. Tydlighet, nyfikenhet och tid är 
nyckelord i verksamheten. Coaching innebär, enligt dem, att de medvetandegör spelarna och 
hjälper dem att lyckas men också förmå dem att prova, vilket de anser kräver mod.  
Förbundskaptenerna anser också att deras uppgift är att få spelarna tro på sig själva och inse 
att de duger. De är noga med att inte blanda ihop person och prestation utan att förmå spelarna 
att tillåta sig själva att göra misstag, att känna sig nöjda och inte alltid sträva efter att vilja 
göra och prestera mer. De vill också få spelarna att inse att det inte finns någon fotbollsspelare 
som är perfekt och inte gör några misstag.  
  

”För mig innebär det att jag tränar människor som spelar fotboll. Det var ett tag som jag trodde att jag 
tränade fotbollsspelare som var människor. Det innebär att det är otroligt viktigt att du ser till helheten 
hos individen, den människan är unik, du jobbar med individen i gruppen, du bemöter alla människor 
rättvist, vilket innebär att du ger dem lika mycket tid. Det innebär inte att du behandlar dem lika utan olika 
eftersom de är olika.” Coach   
 

När spelarna definierar coaching lyfter de fram värdet av att ställa frågor och att de ser på 
coachen som någon som hjälper dem att utvecklas och prestera maximalt. Enligt dem så sker 
coaching både på och utanför planen på såväl individ- som lagnivå. I detta inbegriper de hur 
coachen förbereder, planerar och genomför en träning samt hur hon förbereder och leder laget 
på bästa sätt på och utanför planen.  
 

”För mig är coaching att förbereda och leda laget på bästa sätt såväl på som utanför planen.” Spelare 
 
”Någon som ser från en annan vinkel, bra mindre bra utveckla, hjälper mig att prestera mitt max.” 
Spelare  
 

Coaching sker, enligt dem, ofta genom att förbundskaptenerna ställer frågor vilket uppmuntrar 
spelarna att diskutera, reflektera och tänka själva, vilket leder till positiv utveckling. 
 

”Vid skarpt läge i coachingrollen, då måste min erfarenhet och kompetens gälla.” Coach  
 
”Coaching finns i träning och match men också för övrigt. En coach vägleder, i träning för att 
examinera på match, ett speciellt moment som vi tränar över tid för att sedan utföra i matchen.” 
Coach    

 
I skarpa lägen intar coacherna, utifrån kompetens, ett auktoritärt ledarskap, med tydliga 
instruktioner, allt för att hjälpa spelarna att uppnå resultat. Samtidigt anser de att de är 
sparsamma med denna ledarstil eftersom de känner att det kan finnas en risk att beteendet blir 
urvattnat. Spelarna förstår ändå att det i slutändan är förbundskaptenen som måste fatta det 
definitiva beslutet. De poängterar att coaching finns i såväl träning som match, men att de 
också coachar spelarna på olika sätt under all den tid de är tillsammans med dem. De ser 
matchen som ett ytterligare inlärningstillfälle såväl som en examination av det som coachats 
under den tid som gruppen arbetat tillsammans. 
 

Hur	uppfattar	förbundskaptenerna	att	de	coachar	inom	fotboll?	
Förbundskaptenerna tar upp lyssnandet och frågeställandet som en viktig del i sitt arbetssätt. 
De tar stor hänsyn till spelarnas utvecklingsnivå och upplevd utvecklingspotential. De betonar 
spelarnas roll samt deras ansvar och delaktighet för att få en positiv utveckling. Spelarna 
måste ta ett eget ansvar, inte skylla på andra personer eller händelser om de inte lyckas vid ett 
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speciellt tillfälle. Spelarna förväntas ta ett eget ansvar och att agera självständigt. De ska inte 
vänta på att förbundskaptenerna startar processer, diskussioner och aktiviteter på träningar 
och vid andra tillfällen då gruppen är samlad delvis eller i sin helhet. Spelarna förväntas att 
kunna organisera, bestämma och agera. Detta anser förbundskaptenerna möjliggörs genom att 
spelarna är medvetna om vilka förväntningar som finns och att de känner ansvar för sin 
utveckling. Detta förhållningssätt förstärks genom att förbundskaptenerna ställer öppna frågor 
i sin coaching.  
 
Samtidigt som förbundskaptenerna använder frågor i sin kommunikation upplever de också en 
svårighet med att ställa frågor utan att döma någon. De tar också upp problemet med tidspress 
under matcher, läger och samlingar vilket, enligt dem, försvårar det coachande arbetssättet 
och arbetssättet guided discovery, eftersom de anser att det tar mer tid. Sättet att arbeta med 
dialog och frågeställningar kräver tid för reflektion och diskussion vilket, enligt 
förbundskaptenerna, ibland saknas. Samtliga förbundskaptener har trots ovanstående 
problematik valt att arbeta med ett coachande ledarskap där de ofta ställer öppna frågor vid 
kommunikation med spelarna. Därigenom vill de få spelaren medvetna och förmå dem att ta 
eget ansvar för sin utveckling som person och fotbollsspelare. 
 

”Vi pratar om att agera, alla vet vad de ska göra och det gäller att som tränare avvakta för att få spelarna 
att agera. Det är inte vi som tränare som ska starta allting. Det gäller att få spelarna att organisera, 
bestämma och agera. Fotboll är a players game inte coaching game. Vi ska träna spelarna på att ta 
beslut.” Coach  
 
”… mitt jobb är att medvetandegöra spelarna. Och det andra är att de ska behålla ansvaret för sin egen 
utveckling. Jag ska inte göra jobbet utan se till att de själva hittar sin förmåga. Hur kan jag med bättre 
frågor få de mer medvetna?” Coach  

 
Förbundskaptenerna anser att de har flera viktiga roller. En av dem är vikten av att se alla 
och att få alla att känna sig behövda och viktiga. De betonar betydelsen av att vara tydlig 
när det handlar om förhållningssätt och spelsätt. De tar upp värdet av att alla får 
stimulans under träning. De är också noga med att utbildning och utveckling sker för 
såväl gruppen som individen, och att det ska ske hela tiden. Det görs genom att skapa en 
miljö där alla vill prestera såväl på som utanför fotbollsplanen. Även om alla verkar i en 
miljö där kraven är stora kan det, enligt förbundskaptenerna, inte finnas krav hela tiden. 
Det behöver finnas tillfällen till avslappning, plats för skämt och vila. Samtidigt måste 
spelarna veta när det är skarpt läge. Det ska inte förbundskaptenerna behöva påpeka. Eget 
ansvar gäller. Det är viktigt att spelarna är medvetna om att deras förmåga bestäms av 
kunskap, färdigheter och attityder tillsammans. Förbundskaptenerna påpekar också 
värdet av att spelarna är medvetna om att de inte spelar för deras skull. 
 
Träningen ska vara stimulerande för alla oavsett om de är startspelare eller inte och oavsett 
vilken position de har i laget. Denna målsättning finns vid varje träningspass. Ofta är 
arbetssättet coachande under träningarna i form av frågor och diskussioner. 
 

”… väldigt sällan, så ska vi göra. Istället ställer vi frågor: Vad händer om du springer åt det hållet 
istället.? Vad händer om du står stilla?” Coach 

 
Detta arbetssätt och förhållningssätt förstärks av de intervjuade spelarna, där de poängterar att 
förbundskaptenerna verkligen är angelägna om att de arbetar med utveckling och utbildning 
genom en tydlig och målinriktad träning där budskapet förmedlas på ett tydligt sätt.  
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”Ser och hör alla, har en tydlighet i sitt sätt att vara. Det gäller allt såväl spelsätt som hur man är mot allt 
och alla, att man ser varje individ och att alla är viktiga.” Coach  
  
”Alla är bra. Man förstår vad de vill förmedla, tydlighet. De kan också gå till individen och förtydliga.” 
Coach  
 
”Alla blir sedda och uppmärksammade direkt från start. Hon får oss att känna oss trygga och hon ser 
alla.” Coach 
 

Förbundskaptenerna lyfter fram att det viktigaste för dem är att utbilda och utveckla spelarna 
samt att utbildning handlar om att göra spelarna medvetna och nyfikna.  

 
”Jag vill väcka nyfikenheten hos varje individ, det är en stor utmaning.” Coach 
 
”Synen på teamet och spelarna är grunden, du måste se människan och utgå från att människor är nyfikna 
och förväntar du dig detta av spelarna så uppfyller de denna profetia.” Coach  

 
Samtliga förbundskaptener anser att deras uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för utövarna att lyckas. Ett av målen är då att utbilda tänkande individer vilket påverkar 
coachernas ledarskap och deras sätt att arbeta. Delaktighet och krav på att spelarna ska ha ett 
reflekterande, analyserande och diskuterande sätt innebär att vissa moment tar längre tid. 
Men, som samtliga förbundskaptener påpekar, utbildning och utveckling tar tid, det krävs 
tålamod för att lyckas med detta. Frågeteknik vid träning och inlärning tar tid och det är inte 
säkert att utövarna lämnar de svar som eftersöks, eller lämnar svar som är än mer utvecklande 
och intressanta då är det viktigt att ha förmågan att ställa följdfrågor och utvecklande frågor. 
Då ställs krav på att varje spelare är alert och nyfiken. Det krävs också att spelarna respekterar 
och lyssnar på såväl förbundskaptenen som andra spelare samt att de är intresserade av olika 
lösningar och utvecklingsmöjligheter genom ett reflekterande förhållningssätt. Om detta 
lyckas kan resultaten och utvecklingen bli mycket bra. Förbundskaptenerna anser att det är 
viktigt att ansvar och förtroende lämnas över till spelaren. 

 
”Jag vill lämna över ansvar och förtroende till spelarna. Det gäller att få spelarna att driva på själva att 
få dem att ta stort ansvar själva.” Coach  
 
”Jag försöker ställa frågor. Framtidens ledarskap handlar om att ställa frågor, många frågor i början, 
återkoppling i slutet.” Coach  
 

Förbundskaptenerna poängterar vikten av att spelarna är delaktiga i att utbilda varandra och 
att stärka varandra i motgång. Att de ger varandra självförtroende genom att de coachar 
varandra och att den som coachar får ny kunskap genom samtalet. Återigen framhålls vikten 
av att ge spelarna ett förtroende att tro på att de lyckas även i denna roll. De har grunden 
genom att de känner lagets spelidé väl. Vid dessa coachingtillfällen är oftast 
förbundskaptenen med som iakttagare och bollplank. Förbundskaptenerna talar om hur de kan 
stärka spelares självförtroende genom arbetet med spelarcoaching. 
 

”Det är bra om spelaren kan coacha varandra, inte låta din tränare bestämma hur bra du ska bli.  
Spelarna kan coacha varandra, eftersom de vet vår spelidé. Spelarna pratar till varandra och jag står och 
lyssnar bredvid. Så kliver jag in och avbryter när jag tycker. Det är väldigt bra.” Coach 
 
”Spelarna ger varandra självförtroende genom att de coachar varandra.” Coach  

 
Förbundskaptenerna är noga med att skilja på person och prestation, en spelare är 
fortfarande en duktig spelare även om hon skulle misslyckas i en enskild match eller vid 
ett enskilt tillfälle. 
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”Det gäller att inte blanda ihop person och prestation. Jag får den känslan av att, när en spelare gör en 
dålig fotbollsmatch så tror de att de inte är en bra fotbollsspelare, istället för att tänka att jag gjorde en 
dålig fotbollsmatch. Det finns inget som är en perfekt fotbollsmatch och ingen perfekt fotbollsspelare.” 
Coach  
 

Samtliga förbundskaptener poängterar att ledarskapet och coachingsättet för dem har 
förändrats över tid. Med ökad ålder anser de sig ha fått större erfarenhet vilket bidragit till 
ökad lyhördhet och en vilja att ha större delaktighet från spelarna. Detta har, enligt dem, 
skapat engagerade och nyfikna spelare. De återkommer ständigt till betydelsen av delaktighet 
och vikten av att få spelarna att tänka och bestämma själva utifrån de ramar som finns både på 
och vid sidan om planen Detta arbetssätt försöker de utveckla ytterligare, vilket möjliggörs i 
en trygg och tillåtande miljö där alla känner och tar sitt ansvar. Samtliga är överens om att 
aktiva och delaktiga spelare driver verksamheten framåt. 
 

”Delaktighet är viktigt. Man växer som människa och det är väl därför ofta därför man är med i ett lag. 
Annars skulle man kanske ha satsat på kulstötning i stället.” Coach  

  
Förbundskaptenerna påpekar att detta arbetssätt kräver träning och att misstag måste tillåtas. 
De poängterar vikten av att spelarna tar egna beslut på planen. Det är inte coachen som ska 
spela matchen, det är spelaren. De är överens om att kravet på att såväl den enskilde spelaren 
som laget fattar egna beslut är ett utvecklande för alla inblandade.  

 
”Fotboll är a players game, inte coaching game. Vi ska träna spelarna på att ta beslut, så när vi står på 
plan är vi närvarande och ställer frågor. Väldigt sällan, så ska vi göra. Istället ställer vi frågor: Vad 
händer om du springer åt det hållet istället? Vad händer om du står stilla?” Coach  
 

Förbundskaptenerna tar upp betydelsen av Spelarutbildningsplanen 2013 och hur den 
påverkat deras syn på ledarskap. Spelarutbildningsplanen 2013 vill skapa lärande miljöer där 
fotbollsspelare utvecklas. Utgångspunkten för lärandet är att du blir bra på det du tränar och 
målet är att skapa likhet mellan träningen och matchen (det färdiga spelet).  
 

”Den nya spelarutbildningsplanen passar mig perfekt. När man pratar om den och gör träningar med den 
så kommer man till andra dimensioner. Exempelvis när jag hade en utbildning senast så kom en spelare 
med en genialisk lösning vilket gjorde att resultatet blev fantastiskt. Då ryser man.” Coach 
 

Detta förstärker den syn förbundskaptenerna har. De påpekar att den stämmer utmärkt 
med deras egen filosofi, de jobbar gärna med att guida genom fotbollslivet, vill inte alltid 
kommer med färdiga lösningar. De önskar att spelarna ska ta eget ansvar och komma 
med egna lösningar på olika situationer som uppstår under såväl träning som match. 
 

 

Hur	uppfattar	spelarna	att	förbundskaptenerna	coachar	inom	fotboll?	
Spelarna betonar att coacherna ser alla i gruppen och att de ställer frågor, ensam med 
spelaren, två och två, i mindre grupper eller i storgrupp, allt efter vilken avsikten med 
arbetssättet är. Det ges tid till reflektion på såväl grupp- som individbasis och därefter 
berättar, förklara eller utvecklar man ofta i storgrupp. Det finns sällan rätt eller fel. Flera olika 
typer av frågeställningar används och det krävs delaktighet av alla spelare. Sättet att arbeta 
med frågor är ömsesidigt. Förbundskaptenerna uppmuntrar spelarna till att ställa frågor och att 
ha ett reflekterande förhållningssätt. De tar sig också tid när spelarna ställer frågor och vill ha 
förklaringar på problem eller situationer som uppstått. Arbetssättet är tillåtande. Ledarskapet 
är situationsanpassat där olika situationer löses på sitt speciella sätt och där det inte finns 
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universallösningar och inga pekpinnar.  
 

”Alla blir sedda och uppmärksammade direkt från start. Hon får oss att känna oss trygga och hon ser 
alla.” Spelare 

 
”Diskussioner och frågor har vi ofta i grupper.” Spelare 

Spelarna känner att de har tillåtelse att tycka och tänka själva. Det till och med förväntas att 
de ska ha ett reflekterande och diskuterande sätt där de förväntas komma med lösningar. 
Spelarna är positiva till det coachande förhållningssättet, de upplever att de är sedda av 
coacherna. De är också medvetna om det egna ansvaret vilket förbundskaptenerna ständigt 
betonar såväl för gruppen som för individen.  
 
Totalt gjordes 287 observationer av olika kommunikationssätt under fem olika 
träningstillfällen som förbundskaptenerna ledde, vilket innebär strax under 60 
kommunikationstillfällen mellan spelare och tränare varje träningstillfälle. Vid 110 av dessa 
tillfällen observerades tvåvägskommunikation, vilket innebär i snitt 22 tillfällen per träning. 
Figur 13 visar att det vanligaste kommunikationssättet vid tvåvägskommunikation mellan 
coach och spelare var återkoppling (längre feedback) följt av coachande problemlösning. Den 
vanligaste tvåvägskommunikationen skedde mellan de coacher som ledde träningen. 

 
 

 
 

Figur 13. Tvåvägskommunikation från coach till coach och mellan coach och spelare under träning uttryckt i procent. 
 
 

Totalt gjordes 287 observationer av olika kommunikationssätt under de fem olika 
träningstillfällen som förbundskaptenerna ledde. Det innebär strax under 60 
kommunikationstillfällen mellan coach och spelare varje träningstillfälle. 177 av dessa 
tillfällen var envägskommunikation, det innebär i snitt  35 tillfällen per träning. Figur 14 visar 
att de vanligaste kommunikationssätten vid envägskommunikation mellan coach och spelare 
var anvisningar, instruktioner och positiv förstärkning. I stort sett all envägskommunikation 
var mellan coach och spelare. Endast i undantagsfall förekom envägskommunikation mellan 
de coacher som ledde träningen. 
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Figur 14. Envägskommunikation från coach till coach och mellan coach och spelare under träning uttryckt i procent. 

 

Coaching	under	match	
Sättet att coacha under match skiljer sig, enligt förbundskaptenerna, från sättet att coacha 
under träning och övrig tid. Det finns mindre tid för frågor. De har i grunden ett coachande 
förhållningssätt under matcherna vilket innebär att förbundskaptenerna vill att spelarna ska ta 
besluten eftersom det är de som spelar. Utvecklingen under matcherna innebär dock ibland att 
förbundskaptenerna blir chefer med mandat att bestämma utifrån sin kompetens och roll. 
Detta sker ofta genom få men tydliga tillrättavisningar, anvisningar eller korrigeringar. När 
det förekommer frågor, blir de ofta riktade till en enskild spelare eller några få spelare. Det 
kan röra exempelvis frågor om bolltempo, antal tillslag, hur stark överflyttningen ska vara 
eller hur de anser spelet ska vara för en viss position, på en viss del av planen eller 
förhållningssättet inom en lagdel. Arbetssätten skiljer sig lite från förbundskapten till 
förbundskapten vilket nedanstående citat visar. Grundfilosofin hos samtliga är dock att de 
önskar att spelarna ska vara delaktiga och kunna fatta egna beslut under matcherna.   

 
”Tillrättavisningar, korta anvisningar, ingen kommentator.” Coach  
 
”I fotbollsmatchen är det mer direkt, mer anvisningar, få men tydliga. Mitt sätt har förändrats så till vida 
att jag ofta låter spelarna fatta beslut. Vi har olika adrenalinpåslag. Ibland är det direkta korrigeringar, 
främst till backlinje och mittfält, men sedan måste spelarna fatta besluten.” Coach 
 
”Coaching under match och träning är olika. Under spelets gång mer ledande frågor och anvisningar 
eller instruktioner i form av frågor.” Coach 
 
”Under själva fotbollspelandet, ett kroppsspråk. Anvisningar, korrigeringar och sällan frågor. När jag 
plockar ut en spelare så ställer jag retoriska frågor som jag kanske har ställt tidigare…” Coach  

 
De anser att det är viktigt att lyssna på spelarna och att känna av deras känslor och upplevelser 
under matchen. De betonar vikten av att arbeta med delaktighet under match, men beroende 
på tidspress och krav på snabba beslut förekommer de utvecklande frågorna oftast i halvlek. 
Förbundskaptenerna upplever att spelarna blandar ibland känsla och logik, och det är viktigt 
att få med båda sakerna när de diskuterar med spelarna. Om förbundskapten och spelare inte 
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är överens ges då tid till ytterligare diskussion och argumentation, allt för att komma fram till 
en gemensam lösning. Det finns en strävan efter att få delaktighet och samstämmighet kring 
de beslut som fattas. När förbundskaptenen lyssnat på alla svar och synpunkter vägs dessa 
mot vad hon själv tycker.  

 
”Under halvtidspausen ställs frågor. Om du säger att du ska jobba med delaktighet och inte ställer frågor 
så står du inte för din filosofi.” Coach  
 
”I halvlek ställer jag frågor. De är på plan, de har känslan, det är det som måste styra, om vi inte är 
överens så måste vi diskutera och komma fram till en gemensam lösning. Det kan ibland bli så att mitt veto 
får styra. Det beror dock på varje enskild situation, varje resultat, varje unik match.” Coach  
 

Om inte en gemensam lösning finns är det förbundskaptenens veto som gäller. Liksom 
mycket annat är detta arbetssätt situationsanpassat eftersom varje situation, spelare, match och 
känsla är unik. Arbetssätten under match kan variera beroende på om det är en tävlings- eller 
träningsmatch.  
   

Spelarnas	uppfattningar	på	coaching	under	matchen	
Under matchen förväntar sig spelaren positiva tillrop, positiva förstärkningar, anvisningar och 
uppmaningar från förbundskaptenen. De förväntar sig inte att tid ges till djupare diskussioner 
och/eller analyser. Frågeställningar ska, enligt dem, lyftas i halvlek och om det, mot 
förmodan, blir spelstopp under matchen. Om det krävs vill de att det görs konkreta 
förändringar i form av exempelvis positionsbyten, små förändringar av arbetssätt i anfalls- 
och försvarsspel och byten av spelare. De förväntar sig också att förbundskaptenen är delaktig 
och engagerad. 
 

”På match så kan man inte diskutera utan mer få uppmaningar, anvisningar, tillrättavisningar, 
positiva tillrop och positiv förstärkning.” Coach   
 
”Under matchen kan man jobba olika med coaching. Det viktiga är att vara delaktig, men man 
behöver kanske inte prata hela tiden. Det är situationsanpassat, det gäller att göra konkreta saker 
som hjälper laget. Det gäller att höja vissa spelare, inte vara en kommentator, konkret och sedan vid 
behov höras under hela matchen.” Coach 
 

371 observationer på kommunikation gjordes under de fem olika matcher som 
förbundskaptenerna ledde. Av dessa noterades 276 stycken som envägskommunikation.  
Detta motsvarar cirka 55 tillfällen per match. Figur 15 visar den procentuella fördelningen av 
dessa observationer. Envägskommunikationen skedde mestadels genom positiv förstärkning 
(feedback), anvisningar samt genom tecken och kroppsspråk.  
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Figur 15. Envägskommunikation från coach till coach och från coach till spelare under match uttryckt i procent. 
 
 

Av de 371 ovan nämnda observationerna under de fem olika matcher var 95 
tvåvägskommunikation. Figur 16 visar den procentuella fördelningen av dessa 95 
observationer, vilket motsvarar cirka 20 tillfällen per match. Observationerna visade att 
samtal mellan de två coacherna var det överlägset vanligaste sättet vid tvåvägskommunikation 
under match. Det kommunicerades frekvent mellan de båda coacherna. Vid några få tillfällen 
förekom instruktion och längre återkoppling (feedback) till spelarna. 

 

 
 
Figur 16. Tvåvägskommunikation från coach till coach och från coach till spelare under match uttryckt i procent.  

 
Förbundskaptenerna upplever att coaching handlar om att medvetandegöra spelaren 
beträffande vilket ansvar hon har. De talar om nyfikenhet, om vikten av att alla är närvarande 
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såväl kroppsligt som själsligt och att klimatet är positivt. De strävar efter att skapa en miljö 
som uppmuntrar spelaren till att ta beslut och att vara nyfiken. Varje spelare ska ges 
förutsättningar att prestera maximalt utifrån sin kapacitet. 
 

”Metodiken är att försöka vägleda dem på ett sätt, där de utifrån angivna instruktioner och 
förutsättningar hittar egna lösningar.” Coach  

  
”Personlig coaching, för att få varje individ att prestera på sin maximala nivå vilket ger framgång 
även om du förlorar- att varje individ känner att jag har valt just dig för dina unika egenskaper, att 
de känner förtroende, jag tro på dig, du har rätt att misslyckas. Den taktiska coachingen för att ge 
förutsättning att lyckas, vilket börjar i själva laguttagningen och valet av metod under matchen. 
Agerandet under matchen, coaching och ändringarna, coaching kan vara mångfacetterat. Du kanske 
måste coacha efter matchen.” Coach 
 

Förbundskaptenerna talar om personlig coaching som utgår från varje enskild individ, taktisk 
och förberedande coaching som ger laget förutsättningar att lyckas under match, agerande 
coaching under själva matchen och coaching efter matchen. Alla dessa olika tillfällen är 
viktiga och strävan är att alla ska kunna ges möjlighet att prestera maximalt utifrån sina 
förutsättningar.  
 

Målsättningsarbete	
Förbundskaptenerna för en diskussion kring förhållandet mellan resultatmål, prestationsmål 
och utvecklingsmål. Resultatmålen sätts oftast av Svenska fotbollförbundet och dess chefer 
centralt i samråd med coacherna för laget. Förbundskaptenerna och spelarna är väl bekanta 
med resultatmålen eftersom de kommuniceras och diskuteras med jämna mellanrum. Dessa 
mål kan vara av karaktären att laget ska ta sig till slutspel eller nå en viss placering. Svenska 
fotbollförbundet har långsiktiga utvecklingsmål som siktar mot resultatmål. 
 

”Resultatmålen, visionen, sätts centralt samtidigt som det är tydliga utvecklingsmål.” Coach  
 
”Resultatmålen sätts av våra chefer, vilket oftast är att vi ska ta oss till slutspel. Sedan finns prestationsmål 
att få internationell erfarenhet.” Coach 
 
”Självklart ser de att resultatmål sätts av Svenska fotbollförbundet. De har också egen långsiktiga 
utvecklingsmål, det kan vi inte påverka.” Coach  
  

Individuella prestations- och utvecklingsmål sätts av förbundskaptener, tränare och spelare 
tillsammans, Förbundskaptenerna lyfter fram hur viktigt det är att spelarna är delaktiga i 
arbetet med de egna målsättningarna, de betonar att det är spelaren som äger frågan och att det 
är hon som alltid har sista ordet. Förbundskaptenerna ser sig vid dessa samtal som coacher 
och vägledare, samtalen genomförs mestadels i form av coachande samtal där spelaren är den 
som äger frågan. 
 
De talar om att utbilda spelarna utifrån spelarnas uppsatta mål samt att skapa en individuell 
utvecklingsplan som kan följas upp av spelarutvecklare och klubbtränare. De betonar vikten 
av att spelarna sätter sina mål för att ta ansvar och handla utifrån sin målsättning. 
Förbundskaptenerna finns med och lyssnar och diskuterar, men betonar för den enskilde 
spelaren att hon har ansvaret för sin egen utveckling.  
 

”Individuellt gäller det generellt att utbilda till elitspelare, men sedan sätts enskilda mål av varje spelare, 
genom den individuella utvecklingsplanen, dessa mål följs upp av spelarutvecklare och klubbtränaren, är 
man i allsvenskan så sköts detta av tränaren bara.” Coach 
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”Spelarna sätter målen själva. Men vi sätter också målen tillsammans. Vilken roll spelaren kan bära, 
målsättning sätter de själva i samtal. Exempelvis; Hur, när, vad? Istället för att jag sätter upp syfte så 
måste de prova själva. Du måste själv ta ansvar. Du äger din utveckling.” Coach   
 

Inom elitdamfotboll är förbundskaptenerna medvetna om att fokus ligger på resultat. Men 
samtliga är noga med att påpeka att goda förberedelser och goda prestationer kan och bör leda 
till goda resultat.  

 
”Alla är dock medvetna om resultatmålen. Vi vill vinna men vi måste inte vinna, vårt fokus är mest på 
prestation.” Coach  
 
”Vi bestämmer mål tillsammans, vad de anser vara viktigt. De är skickliga på att reflektera och diskutera, 
de är sunda och realistiska. De har ofta realistiska målsättningar.” Coach  
 
”De viktigaste målen sätts i vår landslagsgrupp, spelare och ledare. Om vi är borta en längre tid 
tillsammans så sätter vi upp kortsiktiga men också långsiktiga mål.” Coach  
 

Som förbundskaptener fokuserar de på prestationsmål och att förmedla kunskaper och 
utveckla färdigheter hos såväl den enskilde spelaren som laget. Förbundskaptenerna 
poängterar värdet av att utbilda spelarna och i samband med detta diskutera och komma 
överens om såväl utvecklings- som utbildningsmål för både spelaren och laget. När 
landslagen deltar i olika turneringar sätter hela gruppen upp resultat och prestationsmål 
tillsammans. Vid dessa tillfällen anser förbundskaptenerna att det ska finnas realism, visioner 
och drömmar. Då diskuteras också konsekvenserna när gruppen sätter olika mål. 
 

Spelarnas	uppfattning	om	målsättningsarbete		
Ovanstående tankegångar förstärks av spelarna. De uppskattar att det är prestationerna 
som lyfts fram och att de mål som oftast sätts är av utvecklings- och utbildningskaraktär. 
Samtidigt är de medvetna om vilka krav som ställs på spelare som spelar fotboll på denna 
nivå, krav som de ofta ställer på sig själva.  
 

”Fokus ligger dock på bra prestationer. Ingen säger att vi ska vinna, fokus ligger mer på utvecklings- och 
utbildningsmål.” Spelare  
 

De representerar Sverige när de spelar landskamper och då försöker de prestera maximalt 
för att vinna. De är också medvetna om vilka resultatmål som sätts från centralt håll från 
svenska Fotbollförbundet. Dessa kommuniceras och diskuteras samt kompletteras med 
egna målsättningar för gruppen.  
 

Ledarfilosofi	
Samtliga förbundskaptener anser att deras ledarfilosofi präglas av de erfarenheter och den 
bakgrund de har. De är också präglade av de ledare som de tidigare stött på i livet inom olika 
områden. Det kan vara ledare som de själva haft i sin ungdom som satt spår hos dem eller 
ledare som de jobbat tillsammans med senare i livet som gjort starka intryck på dem. De har 
hämtat dessa intryck från såväl arbetslivet som från idrotten. De berättar om fantastiska chefer 
och ledare som haft en humanistisk människosyn och sett till individens bästa sidor. Flera av 
förbundskaptenerna hämtar också inspiration genom att läsa ledarskapslitteratur och genom 
att studera filosofers resonemang kring ledarskap och inlärning. Många funderingar finns 
kring hur de ska inspirera och hjälpa till på bästa sätt vilket många av deras förebilder gjort. 
De pratar också om vikten att betona fotbollen som en del av helheten, att den inte får stå som 
en isolerad företeelse. De påpekar också om betydelsen av att skapa förutsättningar för 
utveckling vid de möten som sker.  
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”Min ledarfilosofi och värdegrund fick jag från barnens ö där jag var ledare inom koloniverksamhet.”  
coach 
 
”Jag har ju en idol, förebild, en idrottslärare som jag hade på gymnasiet i tre år. Hon fick människor att 
växa. Jag kommer ihåg första lektionen. Hon pekar med hela handen, det börjar med ordning och reda. 
Hon hade ord och hon hade handling, sen var hon också en sådan människa som ser alla. Hon var 
entusiastisk, men alla vi i klassen kände att hon såg just mig. Förmågan att se alla, hon är inte högljudd, 
viftar inte med armarna utan en sugande blick. Man kände sig sedd vilket är mycket viktigt.”  Coach 
 

Samtliga förbundskaptener framhåller innebörden av att ha ett välfungerande team och 
betydelsen av att teamet har samma värdegrund. Förbundskaptenerna är väl medvetna om sin 
position i detta team, de är huvudansvariga och har ett ansvar över att alla människor blir 
sedda och känner delaktighet. De är också medvetna om omöjligheten för dem att ha svaret på 
alla frågor och lösningen på alla problem. Här betyder erfarenheten och specialistkunskapen 
hos teamet mycket där de ger ett stort förtroende till samtliga övriga medlemmar i teamet. De 
säger att de trivs med teamet och det delade ledarskapet, vilket innebär att de delar en filosofi 
avseende tränarskapet, ledarskapet och coachingen. De pratar om ramar, grundstenar, 
hörnstenar eller värdegrund, vilka anger arbets- och förhållningssätt såväl inom teamet som 
mot spelarna. En av dessa grundpelare som de lyfter fram är att vara positiv och att gärna tro 
gott om människor, vilket gör att alla får förutsättningar att lyckas. Detta sker, enligt 
förbundskaptenerna, i en trygg miljö där spelarna får utrymme att utvecklas i den takt de kan 
och vill. De betonar värdet av att de jobbar med individer i en grupp vilka alla har olika 
behov, uttryckssätt och att de lär in på olika sätt. 
 

”Jag är ledare och lärare, ställer mycket frågor, har engagemang, vill vara personlig men inte privat. Jag 
är inte felfri, jag kan inte allt. Ifall jag kan få ut max av en grupp människor är jag lycklig, men jag vill 
leda gruppen med en trygg hand där det inom gruppen är tillåtet att misslyckas.” Coach 
 
”Att göra spelare medvetna, och det kan man göra på olika sätt, och framförallt att vi är olika. Det gäller 
för mig att nå gruppen, och göra det på olika sätt.” Coach  
 
”Vara nyfiken på andra, ställa frågor. Det är svårt för många att släppa taget kring de sociala medierna. 
Det gäller att vara här och nu, att ställa frågor även av bondläppskaraktär. Det är viktigt att skratta 
tillsammans, där har jag ett ansvar som ledare att bjuda lite på mig själv.” Coach 
 

Förbundskaptenerna tar upp betydelsen av att använda frågor i sin roll som ledare och coach. 
Det kan vara i form av ledande frågor, spetsiga frågor eller relationsskapande frågor.  De 
använder sig av såväl slutna som öppna frågor, även om de föredrar öppna frågor eftersom 
det, enligt dem, får spelarna att öppna sig och ta ansvar. De tar även upp värdet av att 
utveckling sker, såväl hos dem själva som hos spelarna och teamet runt omkring dem, inte 
bara inom fotbollen utan även inom andra områden. De bryr sig om hela individen och de 
poängterar att de tränar människor som spelar fotboll, att det är många individer som ska 
fungera i grupp men som alla har unika behov. De anser att alla har ett behov av att bli sedda 
och att bli bekräftade. Förbundskaptenerna tycker det är viktigt att fokusera på det som 
spelaren är bra på och att förstärka det som är positivt. 
 

Analys	
 
Analysen av resultaten utgår från de teoretiska utgångspunkterna transformativt ledarskap, 
effektiva team och coaching enligt Whitmore(2002) GROW-modell.   
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Transformativt	ledarskap	–	fyra	kategorier	
1. Idealiserat inflytande, ledaren ser till gruppens bästa före sina egna intressen. 

 
Förbundskaptenerna tillika coacherna och ledarna visar på ett idealiserat inflytande när de 
beskriver sina olika roller genom vilka de utbildar spelarna. De talar om sig själva som en 
blandning av instruktör, utbildare, ledare, handledare och coacher. De följer spelarna i deras 
utveckling utan att styra dem, de är medvetna om sin betydelse för spelarnas utveckling över 
tid. Att välja rätt roll vid rätt tidpunkt när de är verksamma i olika miljöer och tillsammans 
med olika personer och/eller grupper är enligt dem en nyckelfråga.  
 
Coachernas arbetssätt präglas bl. a. av att de utrycker tillit till sina spelare genom att ge dem 
stort ansvar för sin utveckling som fotbollsspelare. De tar upp delaktighet och inflytande som 
viktiga komponenter för att coacha ett lag eller en enskild spelare. Istället för att vara den som 
bestämmer vad som ska göras eller tala om för spelarna hur de ska träna eller spela guidar 
coachen spelaren i hennes utveckling. Spelaren får ta ansvar för sin utvecklingsprocess. 
 
Coacherna ställer frågor och uppmuntrar till egna initiativ genom ökad delaktighet. De gör det 
genom att inspirera spelarna till att sätta egna mål, men även att sätta mål tillsammans med 
såväl gruppen som coachen genom samtal. Då diskuteras vilken roll spelaren kan och vill bära 
i gruppen. Exempel på frågeställningar är hur, när, vad och varför?  
 

2. Intellektuell stimulering, utmaningar för följaren som syftar till att skapa kreativitet 
och problemlösning. 

 
Förbundskaptenerna betonar erfarenheten som de har fått från positiva och karismatiska 
ledare när de själva var spelare eller när de hade andra arbeten. Värderingarna som skapades 
under dessa år från ledare har haft betydelse för dem i den egna ledarkarriären. 
Förbundskaptenerna har haft förebilder vilka fått människor att utvecklas som individer. De 
har skapat ett pedagogiskt ledarskap som utgår från reflektion från många års upplevd 
erfarenhet (Granberg, 2009), vilket inneburit att de fått grupper att prestera optimalt. 
Chelladurais (1981) schematiska modell för coachingprocessen visar att den karaktär, de 
värderingar och den personlighet man har som tränare påverkar det egna arbetssättet.  
 
Coacherna anser att det är viktigt att spelarna tar ansvar och utbildar varandra. Det sker 
genom att spelarna får möjlighet att coacha varandra. Det kan ses som en intellektuell 
stimulering för spelaren att vara kreativ och finna lösningar utifrån egen och gruppens 
kapacitet. För att coacha varandra behöver spelarna känna till vilken spelidé och vilket mål 
som råder.  
 
Intellektuell stimulering genom problemlösning i olika spelsituationer där spelaren känner att 
de lyckats med sin uppgift används för att stärka självförtroendet hos spelarna.  
Förbundskaptenerna intar ibland en mer passiv roll och lyfter fram spelarna, allt i syfte för att 
stärka självförtroendet. Misstag tillåts, det är inte coachen som ska spela matchen, det är 
spelaren som motiveras att ta beslut under matchen. 
Spelarutbildningsplanen 2013 utgår från metoden Guided discovery. Metoden har som grund 
att det finns tydliga inlärningsmål, vilket gör att spelaren genom reflektion och 
problemlösning kan komma till beslut. Tillvägagångssättet uppmuntrar spelaren till att ta egna 
initiativ. Coachen verkar som guide vilken hjälper spelaren att hitta de lösningar som passar 
bäst i syfte att öka utövarens självbestämmande och motivation. 
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Coaching inom svensk flick-, ungdoms- och damlandslagsfotboll utgår från DNA, att spelaren 
ska vara Delaktig, Nyfiken och ta Ansvar för sin utveckling. När spelare utbildas görs det 
genom delaktighet från spelarnas sida, framförallt under träning. Coacherna uppmuntrar och 
ställer frågor istället för att tala om hur spelaren bör agera. Ett arbetssätt som Jackson & Parry 
(2011) uppmuntrar till. Enligt dem leder för mycket korrigerande ledarskap från tränaren till 
sämre utförande och mindre måluppfyllelse.  
 
Spelarutbildningsplanen 2013 tar upp betydelsen av att skapa en självbestämmande 
motivation genom att göra spelaren självständig. Spelaren har inflytande samt möjlighet att 
utifrån egen kompetens känna tillhörighet i laget. Det pedagogiska ledarskapet används 
genom erfarenhetsbaserat lärande (Granberg, 2009). Förbundskaptenerna vill skapa kunskap 
hos spelaren genom reflektion av egen upplevd erfarenhet. 
 

3. Individuell prövning, ledaren utgår från följarens kapacitet och resurser. 
 
Coacherna tillsammans med spelarna sätter upp syfte och mål vilket uppmuntrar spelarna till 
delaktighet och inflytande. De stimuleras till att ta ansvar och förstå att de ansvarar för sin 
utveckling. Metodiken är att försöka vägleda spelarna genom angivna instruktioner och 
utifrån förutsättningar få spelaren att hitta lösningar. När förbundskaptenerna coachar/leder är 
de närvarande och ställer frågor och de kommer sällan med exakta svar. Exempelvis vad 
händer om du springer åt det hållet istället eller vad händer om du står stilla? Strävan är att 
träningen ska ge större förståelse för helheten i spelet, vilket syftar till att öka spelarens 
självbestämmande motivation. Delaktigheten från spelarna utgår från spelarens kapacitet och 
resurser vilket coacherna anser vara viktigt. 
 
Spelarna utsätts för en individuell prövning genom att de uppmuntras av förbundskaptenen att 
ta egna beslut och agera i olika matchsituationer. 
 

4. Inspirerande motivation, utgår från mål och visioner som sätts av ledare och följare 
tillsammans. 

 
Ledarna betonar betydelsen av att ställa frågor och att lyssna på spelarna. Motivation skapas 
genom att spelaren fastställer målen och därefter finner en väg att nå dessa mål (Cox et al., 
2010). Det innebär att spelarna får ta ansvar för sin utveckling och utbildning. Coacherna 
anser det viktigt att alla är införstådda med att matchen spelas av spelarna, inte av coachen. 
Coachen kan bidra med sitt kunnande och sin förmåga genom att förbereda, inspirera och 
coacha. Det är spelarna som fattar beslut och agerar när matchen väl kommit igång, med visst 
bistånd från den som coachar. Det krävs dock, enligt dem, att spelarna tränas till att ta beslut 
och eget ansvar. Ledarna strävar efter att få spelarna delaktiga i beslutsprocessen samtidigt 
som de uttrycker att de i vissa matchsituationer fattar besluten genom tydliga anvisningar 
utifrån sin erfarenhet och sin syn på situationen. Det innebär att ledarskapet varierar mellan att 
vara auktoritärt, coachande samt transformativt utifrån den situation som råder. Spelarna bör 
vara medvetna om att de äger sin utveckling och att det är de själva som påverkar hur mycket 
de kan utvecklas. Inspirerande motivation eftersträvas genom att spelarna och ledarna sätter 
målen tillsammans.  
 
Enligt ledarna kan spelarna bli mer ansvariga för måluppfyllelsen och vägen mot målet om de 
är med och fastställer målen. Coachernas roll blir att ställa frågor utifrån spelarnas 
målsättning, vilket skapar en motivation (Bennie & O´Connor, 2012). De intervjuade spelarna 
tar upp detta som något mycket positivt för sin utveckling. Detta gör att de känner delaktighet 
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och ansvar. Att vara delaktig i målen kan leda till en inspirerande motivation som 
kännetecknar det transformativa ledarskapet (Bass & Riggio, 2006). 
 
Inför deltagande i turneringar och mästerskap sätter gruppen, spelare och ledare, upp resultat- 
och prestationsmål tillsammans. Här kan vi se ett transformativt ledarskap i form av 
individuell prövning som utgår från gruppens kapacitet och resurser vilket skapar inspirerande 
motivation till att sträva och träna mot angivet mål (Bass &Riggio, 2006).   
 

Effektiva	team	
Wheelan (2013) intresserar sig för grupprocesser och hur effektiva team skapas. 
Ett effektivt team är en grupp som lyckas uppnå sina mål och alla gruppmedlemmar 
accepterar sina roller. Skapande av effektiva team sker enligt Wheelan (2013) i fem steg där 
teamet och de som arbetar med teamet behöver: 
 

-Formulera mål 
-Formulera mål som kräver ett kontinuerligt lärande  
-Skapa tillgång till mänskliga resurser för att uppnå målen  
-Skapa tillgång till tekniska resurser för att uppnå målen  
-Fastställa ramar för vad som är teamets arbetsområde 

 
Förbundskaptenerna inser betydelsen av ett väl fungerande team och att det är viktigt att 
medlemmarna i teamet delar samma värdegrund. De intresserar sig för hela individen, ser 
spelaren som en individ som tränar och spelar fotboll i grupp samt engagerar sig i det som 
sker såväl på som utanför fotbollsplanen. Coacherna ser sig själva som positiva ledare som 
tror gott om människor. Coacherna och teamet strävar efter att ge spelarna de absolut bästa 
förutsättningarna att lyckas nå sina och lagets mål. Det innebär att det är viktigt att alla i 
teamet förstår sina roller och att deras specialistkunskaper används optimalt. Likväl som det 
är viktigt att alla spelare blir sedda och bekräftade är det viktigt att medlemmarna i teamet 
strävar mot samma mål. Enligt Wheelan (2013) och Grief (2010) är skapandet av 
förutsättningar en framgångsfaktor för att framkalla effektiva team. Ledarens roll och 
egenskaper spelar en stor roll för att skapa en positiv miljö (Bloom et al., 2003).  
Förbundskaptenerna har huvudansvaret för att teamet fungerar och är, vid skarpt läge, den 
som har sista ordet. 
 
Målen formuleras tillsammans, resurser skapas för att uppnå målen och tydliga ramar för hur 
målen ska uppnås sätts. Här kan vi också finna det coachande ledarskapet utifrån GROW-
modellen, som utgår från ett känt, tydligt mål där det är fokus på vad spelarna vill. 
Prestationsmålen sätts av spelare och förbundskapten tillsammans. Coacherna är noga med att 
betona att spelaren ansvarar för sin utveckling med utgångspunkt från dessa mål och därmed 
uppmuntras ta ett stort ansvar vid målsättningsarbetet. 

	
GROW‐modellen	
GROW-modellen som används inom coaching utgår från ett givet mål/syfte som bestäms av 
utövaren, därefter värderas vilka val och möjligheter som finns och som leder mot målet för 
att sedan få utövaren att agera. Det är viktigt att utgå från den coachades mål samt att ge den 
coachade mandat att bestämma hur den ska agera. Rollen som coach blir att ställa frågor 
utifrån mål och syfte.  
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Förbundskaptenerna definierar coaching som ett sätt att medvetandegöra spelarna, få dem att 
lyckas, förmå dem att prova, få spelarna att tro på sig själva samt inse att de duger. Coacherna 
vill skapa en miljö där spelaren känner att hon får göra misstag och utveckla sin förmåga att 
skilja på person och prestation. Grief (2010) talar om betydelsen av att skapa en självkänsla 
och känslomässigt stöd hos den som blir coachad som en framgångsfaktor. Enligt Leonard-
Cross (2010) bidrar coaching till ökad självkänsla. Wang & Straub (2012) tar upp en 
fotbollscoachs förmåga att skapa självdisciplin vilket leder till självförtroende som kan vara 
en framgångsfaktor inom fotboll.  
 
Coacherna visar på ett coachande förhållningsätt, där lyssnandet blir ett verktyg för att leda 
spelarna. Lyssnande förmåga är en framgångsfaktor (Fahlström, 2001). Han menar att 
framgångsrika coacher har en lyssnande förmåga. Coacherna tar upp vikten av att ställa 
frågor, lyssna på svaren och medvetandegöra spelaren om ansvaret. Detta i sin tur skapar 
motivation hos laget/spelarna (Bennie & O´Connor, 2012; Grief, 2010; Jackson & Parry, 
2011).  
 
Förbundskaptenerna framhåller att de utvecklar människor som spelar fotboll. Cox et al 
(2010) talar om utvecklande coaching vilket innebär att utvecklas som människa. Här sker 
coachingen utifrån de enskildes kompetens och utvecklingsmål. Coacherna betonar att de vill 
få människan att växa som individ samt att fungera i gruppen och laget. De vill skapa 
delaktiga, nyfikna och ansvarstagande spelare.  
 
Coacherna kan ställa frågor om hur spelaren bör träna, spela och agera för att uppnå målet 
utifrån situation. Enligt GROW-modellen (Whitmoore, 2002) är detta ett sätt att coacha till 
framgång. Spelarutbildningsplanen 2013 betonar betydelsen av att spelaren i spelsituationer 
ska uppfatta, värdera, besluta och agera (Brusvik m.fl., 2013). Den modellen kan liknas med 
GROW-modellen som utgår från ett tydligt mål och därefter ser man över situationen och 
agerar genom val som leder mot målet. För att kunna göra detta behöver målen vara tydliga 
och klara. Det kan i spelsituationer exempelvis vara att uppfatta, värdera, besluta och agera 
utifrån ett visst spelsystem eller utifrån tydliga prestationsmål som individen och/eller laget 
strävar mot. Lösningsfokuserad coaching innebär att utifrån ett mål ha en handlingsplan och 
agera (Cavanagh et al., 2010). 
 
Coacherna upplever att arbetssättet skiljer sig under träning och match. Under träning ges det 
mer möjlighet till ett coachande förhållningssätt genom frågor från coacherna som 
uppmuntrar diskussioner. I matchsituationer blir det mer auktoritärt ledarskap där coacherna 
tar beslut utifrån sin kompetens. De betonar att när det så krävs så måste de ta sitt ansvar. Då 
får coachernas erfarenhet och kompetens råda. Här kan man också se en motsats till det 
förhållningssätt som Guided discovery uppmuntrar till. Coacherna menar att det under match 
inte ges utrymme till att ta längre diskussioner, istället ger de mer anvisningar och positiva 
tillrop genom positiv förstärkning (feedback). En framgångsrik idrottscoach kännetecknas av 
att vara kunnig inom sitt område (Bloom et al., 2012; Fahlström, 2001; Wang & Straub, 
2012). Det kan innebära att coachen har mandat att ta vissa beslut utifrån kompetens och 
fortfarande inneha spelarnas förtroende (Bloom et al., 2012).   
 
Under matchens halvtidspaus kan det ges utrymme till frågor, reflektioner och diskussioner. 
Då anser förbundskaptenerna att de kan frångå den auktoritära ledarstilen och istället inta en 
mer coachande roll. Detta stämmer väl med den ledar- och coachingfilosofi som råder. De vill 
arbeta med delaktighet och att ställa frågor. Att agera på detta sätt i halvlek tilltalar 
förbundskaptenerna. Coacherna framhåller att det är spelarna som är på plan som har känslan 
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och som måste få vara med och styra till viss del. Vid tillfällen när alla inte är överens ska 
gruppen försöka diskutera och komma fram till en gemensam lösning. Om detta inte fungerar 
kan ibland förbundskaptenernas veto styra. De är noga med att poängtera att varje enskild 
situation, varje prestation, varje match och varje resultat är unikt. 
 
När spelarna definierar coaching framhäver de vikten av att ställa frågor och att coachen 
upplevs som någon som hjälper dem att utvecklas och prestera maximalt. Coaching innebär 
att frigöra prestation, inlärning, utveckling, handling och potential (Gjerde, 2012; Whitmore, 
2009).  
 

Diskussion	
	
Förbundskaptenerna diskuterar utmaningen med att välja rätt roll vid rätt tillfälle utifrån olika 
miljöer och personer eller grupper de har att göra med. Chelladurai (1990) anser att beteendet 
och agerandet som elitcoach är komplext. Chelladurai (1990) tar upp situation, spelarnas 
förväntningar och ledarens personlighet som faktorer för hur ledarskapet lyckas. Bloom et al. 
(2003) styrker detta genom att påvisa att coachens roll och egenskaper är avgörande för att 
skapa effektiva lag. 
 
Coacherna guidar spelarna till utveckling och eftersträvar delaktighet från spelarna. De får 
därmed ta ansvar för sin utvecklingsprocess vilket Spelarutbildningsplanen 2013 förespråkar. 
Spelarna uppmuntras till att vara delaktiga i sin utvecklingsprocess avseende arbetssätt och 
innehåll. Detta arbetssätt stärks av Tschannen-Moran (2010) som påpekar att det enbart 
skapar ett motstånd hos den coachade när coachen talar om vad och hur den coachade ska 
göra. Northouse (2013) talar om ett nordiskt ledarskap som grundas på värdegrund där 
delaktighet karaktäriserar arbetssättet. 
	
Spelarutbildningsplanen 2013 stimulerar spelaren till att fatta beslut och agera i 
spelsituationer. Enligt Tschannen-Moran (2010) utgår prestationscoaching från hur man kan 
prestera bättre. Fokus är på att utveckla färdigheter vilket kan liknas vid att utvecklas 
tekniskt/taktiskt som fotbollsspelare. Prestationscoaching syftar till att ta egna beslut som 
leder till framgång, ökat självförtroende och ökad självkänsla (Tschannen-Moran, 2010).  
Förbundskaptenerna använder intellektuell stimulering och idealiserat inflytande i 
spelsituationer där spelaren får ta beslut och känna att de lyckas med syfte att stärka 
självförtroendet hos spelaren. Coaching som metod utgår från att lyssna och utifrån lyssnandet 
ställa frågor (Leonard-Cross, 2010). Här kan vi se att Spelarutbildningsplanen 2013 föredrar 
ett coachande förhållningssätt från coachen. Det sker genom att uppmuntra	användandet av 
frågeteknik under träning och match. Fahlström (2001) tar även upp lyssnande förmåga som 
en egenskap för framgångsrika coacher. 
	
Förbundskaptenerna tar upp att målen formuleras tillsammans med spelarna där fokus är på 
vad spelarna vill utifrån de resurser som finns. Det kan leda till att spelarna blir motiverade, 
känner ansvar och erhåller mandat att fatta egna beslut på spelplanen i olika situationer. 
Spelarutbildningsplanen 2013 förstärker dessa tankar. Utveckling sker, enligt 
Spelarutbildningsplanen 2013, genom att spelaren utbildas till att ta större ansvar och att hon 
tränas att kunna uppfatta, värdera, besluta och agera självständigt i matchsituationer.  
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Prestationsmålen bestäms av spelare och förbundskapten tillsammans. Att skapa effektiva 
team utgår från en tydlig målbild som enligt Cox & Jackson (2010) bör skapas av utövaren för 
att bli motiverad att uppnå målet. Ledarnas uppgift blir enligt Wheelan (2013) att skapa 
tillgång till mänskliga och tekniska resurser för att uppnå målen, samt att fastställa ramar för 
vad som är teamets arbetsområde. 
 

Egna	reflektioner	
 
Vid spelarens första möte med landslagsfotboll och vid mötet med en ny förbundskapten ställs 
krav på att hon ska vara delaktig i utvecklingsprocessen. Krav som genomsyrar de läger och 
samlingar som genomförs från flicklandslag till damlandslag. Spelaren förväntas ta ansvar för 
sin utveckling och bidra till gruppens prestationer och resultat. Det innebär att spelaren tidigt 
bör vara medveten om vilka mål hon har som spelare och vilka egenskaper hon vill utveckla 
och bidra med.  
 
Enligt Svenska Fotbollförbundets dokument Spelarutbildningsplan 2013 sker den bästa 
inlärningen när spelaren inte blir informerad eller anvisad hur utförandet ska gå till. Istället 
ska hon få stöd och hjälp genom inlärningsmål och vid behov guidning. Egen reflektion, egen 
problemlösning och egna initiativ är nyckelord. Att spelaren har rätt DNA, vilket enligt 
Arbetssätt och roller från F15-U21 (2013) definieras som delaktig, nyfiken och aktiv ställer 
krav på spelaren. Något som Northouse (2013) beskriver som ett nordiskt ledarskap som 
bygger på en tydlig värdegrund och där delaktighet karaktäriserar arbetssättet. 
 
Ledarskapet och besluten kan överlåtas till spelarna. Är detta den bästa inlärningsmetoden för 
varje spelare? Det är osäkert om detta stämmer för alla spelare, vissa kanske behöver tydliga 
instruktioner för att ta ett steg ytterligare i sin utveckling. Frågan är om alla ska formas efter 
samma mönster enligt den svenska modellen eller om strävan ska vara att uppmuntra 
individen till att framhäva och utveckla sina unika egenskaper? Denna fråga diskuteras av de 
som arbetar med utbildning och utveckling av unga fotbollsspelare. Det kan ses utifrån tre 
olika infallsvinklar. Är det laget före jaget, eller jaget före laget eller jaget för laget som ska 
råda?  
 
Spelarutbildningsplanen 2013 skriver om begreppet tränarstil, det innebär ett förhållningssätt 
mellan coachen och spelaren vilket ska genomsyra alla nivåer, från 6-9 år, 9-12 år, 12-15 år 
och 15-19 år. Det som är genomgående och poängteras på alla nivåer är positiv feedback samt 
användandet av frågeteknik. En utveckling av Spelarutbildningsplanen 2013 skulle kunna 
vara att utveckla begreppen tränarstil, positiv feedback samt användandet av frågeteknik. Det 
innebär att man skulle förtydliga, reflektera kring och arbeta med dessa begrepp. 
 
Går laget före jaget? Ledarna diskuterar om en framgångsfaktor kan vara, jaget inom och för 
laget. Kan denna syn på att skapa effektiva team ha bidragit till de internationella framgångar 
som flick-, ungdoms- och damlandslaget haft de senaste två åren? De kollektiva insatserna 
tillsammans med individuella prestationer kan ha bidragit till att svenska flick- ungdoms- och 
damlandslag vunnit över nationer med tekniskt skickligare spelare. Kollektivt arbete och 
rollacceptans kan ha bidragit till att lagen lyckats vinna mot lag som innan matcherna varit 
favoriter.  
  



54 
 

Observationerna har visat att kommunikationen förändras från träning till match. Utrymmet 
för det coachande ledarskapet minskar och kommunikationen sker oftast genom 
envägskommunikation. Observationerna visar att kommunikationen genom instruktioner och 
tillrättavisningar ökar vid match samt att ledarskapet blir mer auktoritärt när matcherna har 
tävlingskaraktär. Att ledarskapet förändras under match kan bero på att utrymmet för misstag 
minskar och att fokus övergår till att vara på resultatet ju viktigare matchen är. 
 
Förbundskaptenerna anser att de bör använda det mer auktoritära ledarskapet för att de har 
erfarenheten och kunskapen. De vill på detta sätt hjälpa spelarna till bra prestationer. 
Förklaringen kanske är att de resultatmål som fattats från centralt håll avgör hur de agerar i 
vissa matchsituationer. Den enda tvåvägskommunikation som i stort sett förekommer under 
match är mellan ledarna. Det kan innebära att spelarna vänjer sig vid och accepterar att 
kommunikationssättet är situationsanpassat samt att det vid matchsituationer blir ett mer 
auktoritärt ledarskap. 
 
En utveckling av det transformativa ledarskapet skulle kanske kunna ge en adderande effekt 
och få spelaren att prestera över det förväntande (Bass & Avolio, 1990). Ett långsiktigt 
coachande ledarskap vid såväl träning som match skulle kanske utveckla den enskilde 
spelaren. Spelaren skulle motiveras till egna beslut samt ta konsekvenserna av dessa, vilket 
skulle kunna leda till erfarenhetsbaserad inlärning och utveckling.  
  
Det finns tydlighet, konsekvens och samsyn i de tre dokumenten. Det är också troligt att 
dokumenten och det konsekventa arbetssättet med transformativt och coachande ledarskap 
fått svenska spelare att utvecklas som individer och spelare. Ledarteamets uppfattning att hela 
spelaren är viktig bidrar till att varje spelare blir sedd och uppmärksammad vid varje samling. 
Detta kan bidra till att spelaren utvecklas och presterar såväl på som utanför fotbollsplanen.  
 
Flick- och ungdoms- och damlandslaget har utvecklats de senaste åren. Från att ha varit en bit 
efter de bästa länderna i Europa har lagen lyckats mycket väl i flera mästerskap. Vilken 
omfattning har förbundskaptenernas coaching, ledarskap och kunskapsnivå bidragit till dessa 
framgångar? Det är säkert av betydelse, det kanske rent av är de viktigaste 
framgångsfaktorerna…  

Fortsatt	forskning	
	
Syftet med examensarbetet var att undersöka vilket ledarskap som kommer till uttryck när 
förbundskaptenerna möter spelarna under landslagssamlingarna. Dels att ta reda på 
förbundskaptenernas uppfattning om coaching och undersöka hur de coachar inom svensk 
flick- ungdoms- och damlandslagsfotboll. Dessutom studera spelarnas uppfattning om 
coaching och förbundskaptenernas sätt att coacha och leda.  
 
Det skulle vara intressant att göra motsvarande undersökning på pojk- och herrsidan. Det 
skulle också vara intressant att utforska om det finns en svensk ledarskaps- och 
coachingmodell inom svensk elitidrott och undersöka vad som karaktäriserar det svenska 
ledarskapet inom elitidrott, främst med fokus på våra olika landslag.  
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Bilagor	

Nyckelord	Intervju	Ledare 
	
	
	
 
       Man             Kvinna 
 
Ålder_______ 
 
 
Hur uppfattas kommunikationen mellan coach och spelare? 
Hur uppfattas relationen mellan coach och spelare? 
Hur definieras begreppet coaching i fotboll? 
Hur uppfattar tränarna att de coachar inom fotboll? 
Hur anser tränarna att de arbetar med målsättningar? 
 
Bakgrund 
Utbildning/fortbildning  
Civil yrkeserfarenhet/nuvarande arbete 
Idrottslig bakgrund/ Spelarerfarenhet  
Tidigare tränarerfarenhet fotboll – nivå/antal år 
Tidigare tränarerfarenhet andra idrotter – nivå/antal år 
Nivå? Ålder? Kön? På spelare 
 
Ledarfilosofi 
Ledarstil? (spelare) 
Värdegrund? Över tid? 
Nuvarande ledarfilosofi och förändringar över tid? 
 
Tränarfilosofi/ Instruktörsfilosofi 
Träningsinnehåll 
Tränarrollen? Förändringar över tid? 
Instruktörsrollen? Förändringar över tid 
 
Coachingfilosofi  
Definiera begreppet coaching (spelare) 
Definiera begreppet coaching inom fotboll (spelare) 
Vilken roll har du som coach under träning/match/övrig tid? (spelare) 
Hur coachar du under träning/match/övrig tid? (spelare) 
Viktigaste uppgifterna för dig som coach inom fotboll (över tid)? (spelare) 
Nuvarande coachingfilosofi och förändringar över tid? 
 
Kommunikation  
Hur sker kommunikationen med spelarna under träning/match/övrig tid? (spelare) 
Feedback, var, när, hur? (spelare) 
Hur ser du på relationen mellan coach och spelare? (spelare) 
Hur kommuniceras värdegrunden? 
 
Målsättningsarbete 
Hur sätts målen upp för laget/spelaren? Vem? Vilka sätter målen? (spelare) 
Hur följs målen upp för laget/spelaren? (spelare) 
Vilka olika typer av mål arbetar ni med? (spelare) 
Hur kommuniceras målsättningarna? 
 

Bilaga I 
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Nyckelord	Intervju	Spelare	(lagkapten)	
  
 
 
 
	
Man    Kvinna 
 
Ålder_______ 
 
Bakgrund 
Utbildning/fortbildning  
Civil yrkeserfarenhet/nuvarande arbete 
Idrottslig bakgrund/ Spelarerfarenhet  
Tidigare spelarerfarenhet fotboll – nivå/antal år 
Tidigare erfarenhet andra idrotter – nivå/antal år 
Nivå? Ålder?  
 
Ledarens/tränarens roll 
Vilka uppgifter anser du vara de viktigaste för tränaren inom fotboll?  
Vad betyder tränaren för dig (och laget)? (prestation, utveckling)  
Beskriv tränarens ledarstil?  
Beskriv gruppens värdegrund? Över tid? 
Hur kommuniceras värdegrunden? 
 
Coaching 
Definiera begreppet coaching  
Definiera begreppet coaching inom fotboll  
Vilken roll har coachen under träning/match/övrig tid?  
Hur coachas du under träning/match/övrig tid?  
Viktigaste uppgifterna för coachen inom fotboll?  
 
Kommunikation  
Hur kommunicerar coachen med er spelare under träning/match/övrig tid?  
Hur får ni feedback under träning/match/övrig tid 
Hur ser du på relationen mellan coach och spelare?  
 
Målsättningsarbete 
Hur sätts målen upp för laget/spelaren? Vem? Vilka sätter målen?  
Hur följs målen upp för laget/spelaren?  
Vilka olika typer av mål arbetar ni med?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga II 
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Observation	Kommunikation/Feedback	
Match	
	 	 	 	 	 	
 1:a halvlek 2:a halvlek 
Individuellt/grupp Envägs- 

kommunikation 
Tvåvägs- 
kommunikation 

Envägs- 
kommunikation 

Tvåvägs- 
kommunikation 

Instruktion 
 
 
 

 
 
 

   

Anvisning 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Tillrättavisning 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Tecken/kropps-
språk 
 
 

 
 
 
 
 

   

Samtal ledare – 
spelare  
(återkoppling) 
 
 

    

Samtal ledare – 
ledare 
 
 

    

Coaching 
Problemlösning 
 
 
 

 
 
 
 
 

   

Positiv 
förstärkning 
(feedback) 
 
 

 
 
 
 
 
 

   

Kommunikation 
genom bilder 
 
 

    

Bilaga III 
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Observation	Kommunikation/Feedback	
Träning	 	 	 	 	 	

   
Individuellt/grupp Envägskommunikation 

 
Tvåvägskommunikation 

Instruktion 
 
 
 

 
 
 

 

Anvisning 
 
 
 

 
 
 

 

Tillrättavisning 
 
 
 

 
 
 

 

Tecken/kropps-
språk 
 
 

 
 
 
 
 

 

Samtal ledare – 
spelare  
(återkoppling) 
 

 
 
 
 
 

 

Samtal ledare – 
ledare 
 
 

 
 
 
 
 

 

Coaching 
Problemlösning 
(frågor) 
 
 

  

Positiv 
förstärkning 
(feedback) 
 

  
 
 
 
 

Kommunikation 
genom bilder 
 
 
 

  

 

Bilaga IV 


