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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka ungdomsfotbollstränares beteende och 

kommunikation med spelare samt vilka faktorer som ansågs styra detta. Vidare var syftet att 

undersöka avvikelser samt överensstämmelser mellan observerade beteenden och tränares 

upplevda beteenden. Urvalet bestod av tre ungdomsfotbollstränare varav två män och en 

kvinna. Studien bestod av en mixad design där såväl systematiska observationer som 

intervjuer användes och triangulerades. Totalt genomfördes 8 observationer (510 minuter) 

med hjälp av instrumentet “Coach Analysis Intervention System” (Cushion, Harvey, Muir, & 

Nelson, 2012) och tre intervjuer baserade på instrumentet samt studiens teoretiska 

referensramar. Resultatet visade att Instruktioner var det mest använda beteendet vid 

träningstillfällena. Vidare visade resultatet att tränarna inte alltid var fullt medvetna om varför 

beteende uppstod och frekvensen av sitt observerade beteende. Intervjuerna visade 12 

kategorier som styrde tränarbeteende. Resultatet diskuteras utifrån studiens referensramar och 

kan användas för att uppmärksamma samt öka förståelsen kring ungdomsfotbollstränares 

beteende. 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate youth soccer coaches behaviour and communication 

with players and what factors influenced these behaviours. The aim was also to investigate 

deviation and similarities between observed behaviour and the coaches perceived behaviour. 

The sample consisted of three youth soccer coaches including two men and one woman. The 

study used a mixed design which consisted of systematic observation and interview, which 

were triangulated. A total of 8 observations was conducted (510 minutes) with the “Coach 

Analysis Intervention System” instrument (Cushion, Harvey, Muir, & Nelson, 2012) and three 

interviews based on the instrument and the theoretical frameworks in the study. The result 

showed that Instructions was the most used behaviour during practice. The results also 

yielded that the coaches were not fully aware of why they behaved as they did, as well as the 

frequency of their observed behaviour. The interviews showed 12 categories which affected 

coach behaviour. The results were discussed in relation to the theoretical frameworks in the 

study and could be used to increase the awareness and understanding of youth soccer coaches 

behavior. 
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Avvikelser och överenstämmelser mellan observerat samt upplevt beteende hos 

ungdomsfotbollstränare  

När ledare säger något eller uppvisar ett beteende, observeras det av andra och kommer 

således påverka hela tränar kontexten (Scarnati, 2002). Tränare har en central roll inom 

utvecklingen i ungdomsfotbollen och vad de säger eller gör kan påverka spelarnas framgångar 

och välmående (Cushion, Ford, & Williams, 2012). Tränarbeteenden och träningsaktiviteter 

samt relationen mellan dessa två anses vara viktiga komponenter i spelares utveckling 

(Harvey, Cushion, Cope, & Muir, 2013).  

    Trots ansvaret som finns i tränarroller, finns det lite forskning som identifierar optimala 

tränarbeteenden och faktorer som styr beteenden (Kenow & Williams, 1999). Överlag saknar 

tränare en generell förståelse och medvetenhet om det egna beteendet samt hur det egna 

beteendet förändras (eller inte) i träningssammanhang (Partington & Cushion, 2013). Tränare 

brukar generellt föredra att använda ett mer aktivt tillvägagångssätt där de tror att de besitter 

all kunskap och att denna kunskap behöver ges till spelarna (Williams & Hodges, 2005). Det 

faktiska beteendet påverkas av tränaren själv, framförallt deras kunskap, erfarenheter och 

personlighet (Chelladurai, 2007). En risk är dock att tränaren antar sin ledande roll för starkt 

och inte tar hänsyn till spelares behov och tankar (Laios, Theodorakis, & Gargalianos, 2003). 
Detta kan exempelvis leda till att stress och ångest uppstår hos idrottare, samt orsaka att de 

slutar med sin idrott (Côté, 2002). För att ändra tränarbeteenden krävs att de själva inser vad 

de gör samt vad som påverkar deras beteende (Harvey, Cushion, & Massa-Gonzalez, 2010). 

Vidare är det viktigt för tränare att våga utmana sig själva för att kunna utveckla sitt beteende 

(Butler, 2005). Attityd, subjektiva normer samt upplevd kontroll kan förutse beteende, där 

graden av påverkan varierar från situation till situation (Ajzen, 1985). 

    Inlärning av nya metoder och ny information inom tränarrollen baseras till stor del på 

tidigare tränares erfarenheter och tolkningar av dessa erfarenheter (Cushion, Armour, & 

Jones, 2003), detta trots att formella utbildningsprogram finns för tränare (Harvey et al., 

2010). En stor del av forskning har fokuserat speciellt på tränarbeteenden under träningar 

(Gilbert & Trudel, 2004) där användning av systematiska observationsinstrument har 

identifierat beteendet att ge instruktioner som det mest observerade (ex. Ford, Yates, & 

Williams, 2010; Partington & Cushion, 2013). Förändringar av tränarbeteenden kan vara 

problematiskt (Cushion et al., 2003), då det saknas konkreta riktlinjer inom tränarrollen, vilket 

ökar risken för att tränare förhåller sig till säkrare och mer beprövade traditionella metoder 

(Cushion, Armour, & Jones, 2006). För att fullt förstå komplexiteten kring tränarroller, bör 

observationsmätningar kompletteras med intervjuer och/eller observationer av andra 

involverade (Potrac, Brewer, Jones, Armour, & Hoff, 2000). Då forskning kring beteende i 

olika sammanhang kan vara svårt att generalisera, kan det vara av vikt att undersöka fler 

idrottsliga kontexter, replikera tidigare studier och använda mer validerade instrument för att 

förbättra forskning kring tränarbeteende (Harvey et al. 2010).  

    Med ovan som utgångspunkt hade det varit av intresse att studera både observerat beteende 

och upplevt beteende hos fotbollstränare, vilket skulle kunna ge svar på vilka samt varför 

specifika beteenden uppstår. Studien utgår från två teoretiska referensramar: Theory of 

planned behavior (Ajzen, 1985) och Multdimensionella modellen av ledarskap (Chelladurai, 

2007) 

 

Multidimensionella modellen av ledarskap 
Modellen beskriver tre grundläggande faktorer som påverkar beteende: personlighet, spelare 

och idrottsliga kontexten de befinner sig i (se Figur 1, Chelladurai, 2007). Idrottsliga 

kontexten påverkas framförallt av den gemensamma målsättningen laget har, vilken idrott 

som utövas och sociala samt kulturella aspekter. Det innebär att kontexten tränare befinner sig 

i formar riktlinjer för hur de bör bete sig samt vilka beteenden som bör undvikas. Likväl har 
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personligheten betydelse för hur tränare beter sig, då de har olika bakgrunder och erfarenheter 

som påverkar. Även spelare har en påverkan, där deras behov och förväntningar spelar in i 

tränares beteende. 

   Ytterligare betonas tre faktorer som summerar beteende: nödvändigt beteende, faktiskt 

beteende och föredragna beteende (se vidare Figur 1, Chelladurai, 2007). Det föredragna 

beteende påverkas av framförallt spelarnas krav för instruktioner, vägledning, socialt stöd och 

feedback, men även av den idrottsliga kontexten tränare befinner sig i. Nödvändigt beteende 

formas efter idrotts kontext och även spelares behov, där tränare anpassar beteende för att 

möta de krav som ställs från omgivningen. Det faktiska beteendet är det beteende som är 

observerbart och uppfattas av omgivningen. På grund av de föreliggande summerande 

faktorerna kan ett faktiskt tränarbeteende se olika ut beroende på om det är en individuell eller 

lagidrott. Dock påstås det faktiska beteendet framförallt påverkas av tränare själva, deras 

kunskap, erfarenheter och personlighet. Chelladurai (2007) påpekar att modellens alla faktorer 

integreras med varandra och att de gemensamt formar det faktiska beteendet. Det vill säga att 

personlighet, den idrottsliga kontexten och spelarna alla har påverkan på det faktiska 

tränarbeteendet.  

   Effekten av en hög överensstämmelse mellan de tre grundläggande faktorerna kommer 

slutligen att påverka prestation och spelares tillfredsställelse (se Figur 1). Detta betyder att 

tränare bör finna balans mellan samtliga faktorer för att uppvisa ett relevant beteende. Det är 

därför troligt att tränare kan komma att förändra sitt beteende, speciellt om laget misslyckas 

att nå upp till ställda förväntningar. Om tränare upplever att laget inte uppskattar ett beteende, 

kommer de söka efter ett mer uppskattat beteende. Den slutliga påverkan av samtliga tre 

grundläggande faktorer och de tre följande beteenden leder till en form av värdering av 

prestation, där också spelarnas tillfredsställelse vägs in (Chelladurai, 2007). 

 

 

 

                                            

                                      

 

 

 

 

Figur 1. Multidimensionella modellen av ledarskap (Mollgren & Salimi Tari, 2017, fritt 

översatt efter Chelladurai, 2007) 

 

Theory of planned behavior 
Theory of planned behavior utvecklades av Ajzen (1985) och har sedan dess använts för att 

förutse mänskligt beteende (Ajzen, 2011). Teorin används för att kunna förklara mänskligt 

beteende under olika omständigheter (Ajzen, 1991). En central aspekt i teorin är att förklara 

individers avsikter till att utföra ett specifikt beteende. Teorin försöker förklara 

motivationsfaktorer till i vilken utsträckning individer är beredda att anstränga sig för att 

utföra ett beteende. En generell regel är att ju starkare avsikt desto större sannolikhet till att 

beteendet kommer utföras. 

   Teorin innehåller tre centrala faktorer: Attityd, subjektiv norm och upplevd kontroll (se 

Figur 2). Attityden kring beteende innebär individers förutfattade positiva eller negativa 

tankar om det efterfrågade beteendet. Subjektiv norm innebär att individers beteende påverkas 

Personlighet 

Idrottslig 

kontext 

 

Spelare 

Nödvändigt 

beteende 

Faktiskt 

beteende 

 

Föredragna 

beteende 

Spelare tillfreds 

och 

prestationsförmåga 



3 
 

av sociala faktorer. Till sist betonas också graden av upplevd kontroll, dvs. hur lätt eller 

utmanande individer anser att utförandet av beteendet är. Upplevd kontroll påverkas 

ytterligare av tidigare erfarenheter samt eventuella hinder (Ajzen, 1991). Den upplevda 

betydelsen av attityd, subjektiva normer och upplevd kontroll, kan oftast variera från situation 

till situation. Alla faktorer behöver inte styra och påverka tränarbeteendet, istället kan ett 

beteende formas av en enskild faktor i modellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Theory of planned behavior (Mollgren & Salimi Tari, 2017, fritt översatt efter Ajzen, 

1985) 

 

Ledarskap och tränarroller  
Trots att många studier har gjorts angående ledarskap finns det ingen allmänt accepterad 

definition för detta (Bennis & Nanus, 1985). De flesta definitioner betonar dock att ledarskap 

är en process som påverkar och hjälper grupper av individer att uppfylla ett mål (Northouse, 

2016). Tidigare forskning påvisar att tränarroller är en viktig del inom ledarskaps kompetens 

eftersom det har visats ha en viktig påverkan på idrottares attityder (Smith & Smoll, 1997). 

Ledarskap kan dock definieras som en process där en individ påverkar en grupp av individer 

till att uppnå ett gemensamt mål (Northouse, 2016). Ledarskap är en process som på många 

sätt liknar tränarroller och inbegriper bland annat inflytande på andra, interaktion med 

människor samt intresse för effektiva måluppfyllelser vilket även sker inom tränarroller.  

    Den mest uppenbara uppgiften som tränare har är att hjälpa spelarna att uppnå sin fulla 

potential (Côté, Salmela, & Russell, 1995). För att utföra ett effektivt ledarskap behöver 

tränare vara öppna för det efterfrågade beteendet från spelarna (Gibson, Ivancenich, & 

Donnely, 1991). Inom fotboll har tränare ett signifikant inflytande samt kontroll över spelare 

och lagets utveckling (Cushion et al., 2006). Tränare spelar även en stor roll i idrottares 

fysiska och psykosociala utveckling genom sin närvaro, handlingar och sätt att tala (Jowett & 

Cockerill, 2002). De bidrar vidare till att hjälpa atleter att utveckla färdigheter som är 

nödvändiga för att kunna prestera framgångsrikt i tävlingssammanhang (Ford et al., 2010). 

Tränares agerande har en signifikant påverkan på beteenden, kognitioner och emotionella 

responser hos idrottare, där de även har inflytande i inlärning av färdigheter (Cushion, 2010).  

    Oavsett i vilken grad eller nivå som idrottaren spelar på, kan tränare ha djupgående 

inverkan i idrottarens liv (Baker, Yardley, & Cote, 2003). Därmed bestäms kvaliteten och 

framgången hos en idrottare av den viktiga rollen som tränare utgör (Kenow & Williams, 

1999). Trots ansvaret som finns i tränarroller, finns det lite forskning som identifierar 

optimala tränarbeteenden och faktorer som styr beteenden (Kenow & Williams, 1999). 

 

Attityd 

 

Subjektiv norm 

 

Avsikt 

 

Upplevd kontroll 

 

 

Beteende 

 



4 
 

Tidigare studier visar att kunskaper och strategier som tränare använder, ligger till grund för 

deras beteenden (Smith & Cushion, 2006), samt att en bättre förståelse för dessa faktorer kan 

förklara uppkomsten av tränarbeteende (Potrac, Jones, & Armour, 2002). Strean, Senecal, 

Howlett och Burgess (1997) hävdar att individuella skillnader som självreflekterande, 

förmågan att kritiskt tänka, beslutsfattande färdigheter och kunskapsbas kan påverka tränarens 

förväntningar samt beteenden. Fortsättningsvis kan självreflekterande leda till att tränare 

förstår betydelsen av sitt beteende (Gilbert & Trudel, 2006) samt kan klargöra sin filosofi 

(Christensen, 2014). 

Kommunikation 
Tränar- och ledarskap ses som en interaktion mellan minst två individer, vilket påverkar 

resultatet av tränarbeteende (Dubrin, 1998). Kommunikation kan definieras som en process 

där utbyte av information är förstådd mellan två eller fler individer, oftast med motiv att 

påverka ett beteende (Daft, 2009). Tränares främsta uppgift är att kommunicera och förklara 

vad de vill få fram till spelarna, där de påverkar dem till att utföra ett önskat beteende 

(Parcells, 1995).  

    Oftast är yngre individer mer påverkbara av vad tränaren gör eller säger och därför bör 

tränare vara en god förebild i ledarskap (Martens, 2004). Detta är framförallt viktigt då 

uppskattningsvis 70 % av alla kommunikation är icke-verbal. Tränares kroppsspråk blir därför 

viktig, då en enkel handsignal eller instämmande nickning kan förstärka kommunikationen 

mellan spelare-tränare. Martens (2004) förklarar kommunikation utifrån sex steg som alla är 

en del av kommunikationsprocessen (se Figur 3). I det första steget har tränaren en eller idé 

som han/hon vill dela med sig av. Vidare i det andra steget översätter tränaren sin tankar till 

ett anpassat budskap att förmedla till spelare. Det tredje steget är att tränaren sänder sitt 

budskap genom att verbalt eller icke verbalt framföra det. Fortsättningsvis i det fjärde steget 

uppfattar spelaren budskapet (om individen är uppmärskam). I det femte steget tolkar spelaren 

budskapet, beroende på dess uppfattning och tränarens intentioner. I det sjätte och sista steget 

processerar spelaren budskapet samt agerar efter vad han/hon upplevt betydelsen av 

budskapet.  

 

d 

 

 

Figur 3. Kommunikationsprocess mellan tränare-spelare (Mollgren & Salimi Tari, 2017, fritt 

översatt efter Martens, 2004) 

 

Kommunikationsproblem i idrottssammanhang uppstår oftast under pressande, viktiga eller 

stressande moment (Martens, 2004). Även en allt för passionerad tränare kan skapa problem, 

då passion och entusiasm kan misstolkas för ett annat beteende. För mycket information från 

tränare kan även störa spelare och lätt glömmas bort (Jackson & Beilock, 2008). Dock uppstår 

inte alltid kommunikationsproblem på grund av tränarens beteende, då även mottagaren spelar 

en viktig roll vid kommunikation (Martens, 2004). Tvärtom upplever tränare yttre faktorer 

såsom tidsbrist, språksvårigheter, tolkningssvårigheter och en spelares negativa attityd som de 

största faktorerna till att kommunikationsproblem uppstår (Laios, 2005). 

Kommunikationssvårigheter identifierades dock oftast under match situationer, då fler 

åskådare var närvarande, tränare eller spelare försökte överrösta varandra, eller att domarens 

visselpipa störde kommunikationen mellan tränare och spelare.  

    Vidare kommunicerar tränare med spelare för att framförallt skapa en miljö där spelarna 

känner att de kan utvecklas, vilket sker vid interaktion mellan spelare-tränare (Turman, 2003). 
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Vidare betonas att spelare påverkas både positivt och negativt av tränarens beteende (Turman, 

2008). Allt från hur tränaren upplevdes uppfylla sina behov, hur snabbt de gav feedback, till 

hur involverad tränaren upplevdes, påverkade spelarnas tillfredsställelse och upplevelse av 

sammanhållning. En öppen kommunikation med spelare gör att de får en chans att ge 

feedback på de krav som ställs på dem (Yukelson, 1997). På så vis kan spelarna själva utföra 

vad som efterfrågas, utifrån sina kompetenser. Yukelson (1997) menar också att om rätt 

kommunikation mellan spelare-tränare används, kan laget som helhet bli bättre på att hantera 

problem som uppstår. 

 

Observerat tränarbeteende 
Tränarbeteenden och träningsaktiviteter har länge systematiskt observerats (Cushion et al., 

2012a). Tränare erhåller kunskap oftast genom att observera och lyssna på mer erfarna tränare 

(Cushion et al., 2003). Tränarbeteenden har observerats mer frekvent i träningar än matcher, 

vilket kan vara förståeligt då fler träningar genomförs än matcher (Smith & Cushion, 2006). 

Det leder till att träningar ger större möjligheter för att observera tränarbeteenden.  

   Användning av systematiska observationsinstrument har identifierat beteendet att ge 

instruktioner som det mest observerade (ex. Cushion & Jones, 2001; Ford et al. 2010; 

Partington & Cushion, 2013; Potrac et al., 2002; Potrac, Jones, & Cushion, 2007; Smith & 

Cushion, 2006). Därutöver fann Partington och Cushion (2013) att tränare använde fem 

gånger mer positiv återkoppling än att skälla ut/visa missnöje. En högre grad av beröm leder 

inte enbart till förbättrat självförtroende hos spelarna, utan kan även vara viktigt för att få de 

att bete sig som tränaren vill (Potrac et al., 2002). En studie av Potrac et al. (2007) visade att 

användningen av att skälla ut/visa missnöje mot spelarna, var mindre förekommande i 

jämförelse med andra studier. En möjlig förklaring till detta kan bero på tränarnas filosofier, 

då de ansåg att en positiv träningsklimat är viktigt för att kvaliteten på träningsnivån ska 

kunna vara hög. Positiva tränarbeteenden som att ge positiv feedback och förstärkning, skapar 

möjligheter för bättre utveckling hos idrottare (Hays, Maynard, Thomas, & Bawden, 2007). 

Frekvent användande av instruktioner betonas inom beteendeforskning, vilket har lett till att 

många forskare menar att det är en förutsättning för effektiv tränarbeteende (Lacy & Darst, 

1984). Cushion och Jones (2001) genomförde en systematisk observation på engelska 

professionella ungdomsfotbollstränare under träningar. Resultatet indikerade att 

ungdomsfotbollstränarna oftast användande sig av instruktioner, feedback, beröm och tystnad. 

Miller (1992) menar att tystnad inte ska ses som ett negativt beteende eftersom det vore 

orealistiskt att förvänta sig att tränare ska ständigt vara aktiva. Vidare utvecklar Miller (1992) 

att spelare ibland behöver spela utan att känna press från tränaren. Resultatet visade vidare att 

frågor användes sällan där istället användning av frågor var större för tränare på högre nivåer 

(Cushion & Jones, 2001). Fortsättningsvis har det hävdats att observerade tränare använder 

instruktioner då de upplever det som det mest effektiva sättet att uppfylla kraven i sin roll, 

vilket är att vinna fotbollsmatcher (Potrac et al., 2002). Större grad av generell, positiv och 

korrigerande feedback som ges efter en prestation, kan indikera på tränares intentioner att få 

ungdomar att fokusera på förståelse och korrekt utförande av övningar (Bortoli, Bertollo, 

Messina, Chiariotti, & Robazza, 2010).   

 

Upplevt tränarbeteende  
För att förstå hur tränare använder sin kunskap i träningar och tävlingar har standardiserade 

frågeformulär och intervjuer använts (Côté et al., 1995). Vikten av att undersöka interaktioner 

och motiv till tränarbeteende framgår tydligt när forskning försöker skapa en mer komplex 

helhet av tränarbeteende (Potrac et al., 2002). Trots att tidigare forskning har fått en insikt i 

tränarens beteende, har de visats problematiskt att i detalj urskilja vad det faktiskt är som 

ligger bakom deras beteende (Ford et al. 2010). 
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   Ungdomsfotbollstränare baserade sitt beteende på tidigare erfarenheter och tränarutbildning, 

där de i stor utsträckning försökte möta spelarnas behov (Partington, Cushion, & Harvey, 

2014). De använde sig framförallt av instruktioner och menade att detta var mer effektivt än 

att stoppa hela träningen och försöka demonstrera ett beteende. Instruktioner kunde istället 

ges under momentets gång och spelare tog till sig informationen direkt. En ytterligare faktor 

kan ha varit att tränarna antog att spelarna inte fullt förstod helheten av spelet och därför 

behövde instruktioner för att korrekt kunna genomföra momentet (Partington et al., 2014). 

   Partington och Cushion (2013) påvisade att tränarna upplevde sig använda färre 

instruktioner och försökte fokusera på att ställa frågor till spelarna, för att de själva skulle 

tänka till. Tränarna upplevde också att de överlag använde en mer positiv ton, både vid 

feedback och instruktioner, men samtidigt inte var rädda för att kritisera spelare. Vidare 

framkom att de ville fostra spelare som kunde fatta egna beslut, dock visste de inte hur de 

skulle bete sig för att klara av detta. Tränarna förklarade också att ge negativ feedback 

förekom, men att de var noggranna med att uppmana spelarna efteråt till att fortsätta att 

försöka förbättra sitt spel. 

   Ytterligare studier har betonat att tränarna inte ville påverka och sätta onödig press på 

spelarna, genom att konstant kommunicera med dem (Smith & Cushion, 2006). De var 

medvetet mer tillbakadragna och lät istället spelarena fatta egna beslut. Tränarna menade att 

spelarna kunde lära sig av konsekvenserna som uppstod, istället för att de blir tillsagda direkt 

hur utförandet bör gå till. De använde den tiden till att analysera spelet och spelarna, för att 

efter momentet sedan ge tydlig feedback (Smith & Cushion, 2006). Tränarna upplevde också 

att för stor grad av instruktioner kunde störa spelarna, vilket ledde till att de inte tog till sig 

informationen. Tränarna upplevde också att användning av för mycket positiv beröm till 

spelarna leder till att berömmet får en minskad betydelse. Istället försökte de välja ut mer 

unika tillfällen att berämma spelarna, för att på sätt öka kreativitet och viljan att våga pröva 

nya saker (Smith & Cushion, 2006). 

 

Relation mellan observerat och upplevt tränarbeteende 
För att underlätta förståelsen och tolkningen av tränarens beteende, har det rekommenderats 

att kvantitativa metoder tillämpas (exempelvis observationer) tillsammans med kvalitativ data 

som kan erhållas från intervjuer (Potrac et al., 2002; Smith & Cushion, 2006; Ford et al., 

2010). Systematiska observationer och intervjuer kan användas för att förstå tränarbeteende 

(Partington & Cushion, 2013). Dock för att identifiera både varför beteende uppstår och vilka 

beteende som uppstår behövs båda implementeras i en forskningsdesign.  

   Tidigare forskning har påvisat att 10 av 11 tränare inte var medvetna om 

beteendeförändringar under träningens gång (Partington & Cushion, 2013). Framförallt 

hävdade de att tränarna inte utförde det beteende de själva påstod, det vill säga att uppfattning 

kring deras upplevda beteende skiljde sig från det observerade beteendet. 

   Ytterligare studier har redovisat att tränare oftast inte reflekterade över sitt beteende 

(Harvey et al., 2013). Studien påvisade att tränare inte var medvetna om vad resultatet av 

deras beteende blev eller att de efter tränarutbildning inte lärt sig tillräckligt om beteende för 

att upptäcka felaktigheter. För att tränare ska kunna skapa en god överensstämmelse mellan 

vad de faktiskt gör och vad de upplever, behöver de ha en bättre förståelse av vad som styr 

deras beteende (Cushion et al, 2012a). I studien av Harvey et al. (2013) infördes teknologiska 

metoder (exempelvis video inspelning), för att bland annat hjälpa tränare att förstå deras 

faktiska beteende och på så vis ändra deras uppfattning.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att tränare överlag saknar en generell förståelse och 

medvetenhet om det egna beteendet samt hur det egna beteendet förändras (eller inte) i 

träningssammanhang (Partington & Cushion, 2013). Vidare kan forskning av tränarbeteende 
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förbättras både genom att replikera tidigare studier, men också involvera fler idrottsliga 

kontexter (Harvey et al. 2010). Systematiska observationer och intervjuer kan båda användas 

för att förstå tränarbeteende (Partington & Cushion 2013). Dock för att identifiera både varför 

beteende uppstår och vilka beteende som uppstår behövs båda implementeras i en 

forskningsdesign.  

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka ungdomsfotbolltränares beteende och 

kommunikation med spelare samt vilka faktorer som styr dessa beteenden. Vidare är syftet att 

undersöka avvikelser samt överensstämmelser mellan faktiska beteenden och tränares 

upplevda beteenden. Följande frågeställningar undersöks:  

 

1. Vilket beteende uppvisar ungdomsfotbollstränare mot sina spelare? 

2. Varför uppvisar ungdomsfotbollstränare det beteende de gör? 

3. Hur ser överensstämmelsen av observerat beteende och upplevt beteende ut hos 

ungdomsfotbollstränare? 

 

Metod 

Deltagare  
Totalt ingick tre ungdomsfotbollstränare för spelare mellan åldrarna 11-16 år, varav två män 

och en kvinna mellan åldrarna 39-46 år (M=43 år; SD=3,6). Deltagarna i studien var tränare 

för lokala fotbollsföreningar i västra Sverige och hade varit tränare mellan 12-30 år (M=18,7 

år; SD=9,9 år). Samtliga tränare hade en aktiv spelarkarriär inom fotboll, dock inte på 

elitnivå. 

    

Instrument 
För den systematiska observationen användes mätinstrumentet Coach Analysis Intervention 

System (CAIS, Cushion, Harvey, Muir, & Nelson, 2012). Mätinstrumentet är elektroniskt där 

data samlas in med hjälp av en dator eller läsplatta och är avsett för att studera tränares 

beteende i olika idrotter. I föreliggande studie användes den ursprungliga versionen som 

innehåller 23 observerbara beteenden (se Bilaga 1, Cushion et al., 2012b). Då CAIS 

ursprungligen är på engelska (Cushion et al., 2012b), översattes kategorierna till svenska med 

hjälp av handledaren (se Bilaga 1). Instrumentet delas in i åtta övergripande kategorier: 

fysiskt beteende, feedback, instruktion, verbal/icke verbal, tystnad, frågande, organiserande 

samt övrigt. För att bedöma beteendet Tystnad, användes en fem sekunders gräns, dvs. att 

tränaren måste ha varit tyst i uppskattningsvis minst fem sekunder för att beteende ska anses 

godtagbart (Ford et al., 2010). Beteendet Okodbar, användes för att kunna registrera samtliga 

beteende som uppfattades, även ifall forskningsledarna i vissa situationer inte kunde 

identifiera beteendet (Cushion et al., 2012b).  

   Vid skapandet av instrumentet genomgick det en 5-stegs validerings och reliabilitets 

process, där det ansågs ha en god validitet samt reliabilitet vid observerande av idrottstränare 

(Cushion et al., 2012b). Det första steget var att samla in data kring tränarbeteende och skapa 

en första prototyp av instrumentet. Nästa steg var att träna forskningsledare i att observera och 

bekanta sig med instrumentet. Tredje steget var att modifiera prototypen efter att ha testat 

instrumentet, där beteenden togs bort eller lades till efter behov. Fjärde steget var att validera 

instrumentet, där forskningsledare och tio erfarna tränare samlades för att fastslå definitioner 

och den slutliga versionen av instrumentet. Sist genomfördes ett reliabilitetstest där 15 

träningstillfällen först observerades individuellt och sedan jämfördes mellan de fyra forskarna 

(Cushion et al., 2012b). 

    Intervjufrågorna var baserade på beteendekategorierna i CAIS (Cushion et al., 2012b) och 

de teoretiska referensramarna som användes i föreliggande studie. Intervjufrågorna var 
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utformade för att försöka förstå de observerade beteenden de uppvisade, samt formade kring 

att få informanten att tänka till kring sitt observerade beteende (se Bilaga 2). Vidare ställdes 

också frågor kring varför beteenden uppstod och vad informanten själv trodde låg till grund 

för sitt beteende. 

 

Procedur 
Kontakt togs med ungdomsansvariga eller klubbledning för fotbollsföreningar i västra 

Sverige, för att informera om föreliggande studie och på så sätt rekrytera intresserade tränare. 

Ett relativt stort bortfall förekom då fotbollsklubbarna antingen inte svarade eller att flertalet 

tränare tackade nej till deltagande, samt en tränare som hoppade av under studiens gång. 

Storleken på bortfallet är okänt, då ingen information finns kring antalet kontaktade tränare. 

Vid visat intresse kontaktades tränare via sms, mail och/eller telefonsamtal, där tydligare 

information kunde ges och att frågor kunde besvaras. Tränarna fick ta del av ett 

informationsbrev med information kring deltagande samt information kring forskningsetiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(se Bilaga 3, Vetenskapsrådet, 2002). Utbyte av information skedde och en gemensam 

planering av tänkta observationstillfällen fastslogs. Systematisk observation skedde under 

inplanerat träningstillfällen för lagen, där de informerats om att forskningsledare för 

föreliggande studie skulle vara närvarande. Därefter genomfördes samtliga 

observationstillfällen, varpå intervjutillfällen bokades in. Totalt genomfördes åtta 

observationer varav två tränare observerades under tre tillfällen och en tränare observerads 

under två tillfällen. Till sist genomfördes intervjuer och datainsamling avslutades.  

    Deltagare i föreliggande studie rekryterades genom ett bekvämlighetsurval samt genom ett 

kedjeurval, där deltagande i studien försäkrades genom att de uppfyllde kraven om att vara 

tränare för ett ungdomsfotbollslag. 

 

    Systematisk observation. 
Efter att tränarna godkänt deltagande utefter informationsbrevet (se Bilaga 3) samt muntlig 

överenskommelse, genomfördes systematiska observationer. Båda forskningsledare deltog vid 

samtliga observationstillfällen, där vid träningsstart båda började datainsamlingen samtidigt. 

Båda forskningsledare befann sig på behörigt avstånd från tränarna och spelarna för att inte 

störa träningen, men nära nog för att kunna identifiera beteenden. Dock var båda 

forskningsledare åtskilda vid observationerna, för att inte påverka varandras resultat. För att 

värden ska anses reliabla bör överensstämmelsen mellan mätvärden vara minst 80-85 % 

(Johnston & Pennypacker, 2009). En operationell definition genomfördes därför på varje 

variabel och kategori, för att båda forskningsledare ska ha haft samma bedömningsgrund vid 

observationstillfällena. I den föreliggande studien genomfördes åtta observationer och 

överensstämmelsen mellan forskningsledarna var 66 %. Detta räknades ut genom att jämföra 

den procentuella skillnaden mellan antalet observerade beteenden för de 23 olika 

kategorierna, under samtliga observationstillfällen. 

 

    Semistrukturerad intervju. 
Efter att ha godkänt deltagande genom informationsbrevet samt efter att ha genomgått 

observationstillfällena intervjuades samtliga deltagare i studien. Intervjuerna var så kallade 

semistrukturerade, där förbestämda frågor ställdes (se Bilaga 2), men även följd frågor 

ställdes för att be informanten att belysa eller redogöra tydligare för vidare relevant 

information (Patton, 1990). Följdfrågor ställdes tills ämnet ansågs vara tömt och informanten 

hade delat med sig av vad som var möjligt. Båda forskningsledare deltog vid intervjuerna, där 

den ena agerade intervjuledare och den andra dokumenterade. Samtliga intervjuer spelades in 
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efter samtycke av informanten och varje intervju transkriberades på en grundlig nivå i 

efterhand. 

 

    Triangulering. 
Avslutningsvis triangulerades den systematiska observationen och semistrukturerade 

intervjun, efter att ha undersökt både vad och varför tränarna uppvisar det beteenden de gör. 

Medan den systematiska observationen tillförde en kvantitativ data, försåg intervjun kvalitativ 

data (Ford et al., 2010), där kombinationen av dessa användes i triangulering (Partington & 

Cushion, 2013). Trianguleringen genomfördes genom att informanten efter objektiv 

vägledning av observationsmomentets resultat fick analysera och reagera på detta. Ett fåtal 

frågor under intervjun (se Bilaga 2) behandlade medvetenhet och överensstämmelse mellan 

vad de tidigare beskrivit sitt upplevda tränarbeteende, mot vad resultatet från observationerna 

påvisade. Fyra förutbestämda kategorierna togs upp utefter de mest observerade beteendena 

för varje enskild informant, där även utrymme för generella reaktioner fanns. 

 

Etiskt övervägande 
Deltagarna informerades för att försäkra om att de förstod villkoren för att delta samt att 

besvara eventuella frågor om deltagande i studien. Under samtalen försäkrades också att 

forskningsledarnas närvaro under träningstillfällen var okej för tränarna, spelarna och 

föräldrar. Det försäkrades då om att inget annat än syftet med studien utfördes under 

träningstillfällena. 

   Informationsbrevet innehöll information kring de fyra forskningsetiska principerna: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (se Bilaga 3, 

Vetenskapsrådet, 2002). Deltagande i studien var helt frivilligt och de hade all rätt att avbryta 

medverkan utan att ange skäl. Det försäkrades också om att inga namn eller personifierande 

information visades i studien, istället gavs de en annan benämning. Deltagarna fick möjlighet 

vid intresse att efter avslutad studie ta del av den. 

 

Analys och Design 
Den överliggande designen och proceduren innefattar tre delar: först utförs en systematisk 

observation, sedan följs detta upp av en semistrukturerad intervju, som slutligen leder till en 

triangulering av resultat från tidigare moment (Partington & Cushion, 2013). 

   För den systematiska observationen räknades ett totalvärde för alla 23 kategorier ut, ett 

medelvärde för samtliga 23 kategorier, procentsats och apm-värde (antal beteenden per 

minut). Detta enligt rekommendationer av Ford et al. (2010), som anser att procentsats är ett 

reliabelt slutresultat. Procentsats räknades ut genom att dela varje antal beteende med det 

totala antalet beteenden och multiplicera med 100. Apm-värdet räknades ut genom att dela 

antalet beteenden för totala antalet minuter observerade (Ford et al, 2010). 

   Den semistrukturerade intervjun transkriberades och analyserades i efterhand, där 

rekommendationer från Sparkes (1998) om att använda citat från tränarna användes för att 

presentera resultatet. Data analyserades deduktiv (Patton, 2002) där citat placerades utefter 

förbestämda teman (se Tabell 2.) baserades på instrumentet och föreliggande studies teorier. 

   Triangulering analyserades från reaktioner och analyser av informanten som presenterades 

utifrån rekommendationer från Sparkes (1998), att använda citat för att presentera resultat. 

Resultat analyserade både induktivt och deduktivt (Patton, 2002) där fyra förutbestämda 

kategorier togs upp under intervjun, men även skapades i efterhand till följande av 

informanternas reaktioner. 
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Resultat 

Resultatet visade totalt 3547 observerade beteenden under 510 minuter. 

De mest observerade beteendena för tränarna var Instruktioner (M=656, %=18,5, Apm=1,29), 

följt av Tystnad (M=468, %=13,7, Apm=0,95), Direktiv (M=415, %=11,7, Apm=0,81) och 

Frågor (M=304, %=8,6, Apm=0,6, Se Tabell 1).  

Resultatet visade vidare att det minst observerade beteenderna för tränarna var Bestraffning 

(M=0, %=0, Apm=0), Generell negativ feedback (M=6, %=0,2, Apm =0,01), Fysisk 

tillrättavisning (M=7, %=0,2, Apm=0,01), Negativ Modellering (M=8, %=0,2, Apm=0,02).  

Tabell 1. Totala antalet beteenden för ungdomsfotbollstränare. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förklaring: M=Medelvärde utifrån överrensstämmelse mellan forskningsledare, % =Antalet 

procent av det totala beteendet, Apm=Antal beteende per minut. 

Beteende Totalt (M) Procent (%) Apm  

Positiv Modellering 98 2,8 0,19 

Negativ Modellering 8 0,2 0,02 

Fysisk tillrättavisning 7 0,2 0,01 

Positiv Feedback 89 2,5 0,17 

Negativ Feedaback 26 0,7 0,05 

Generell positiv feedback 260 7,3 0,51 

Generell negativ feedback 6 0,2 0,01 

Tillrättavisande feedback 14 0,4 0,03 

Instruktioner 656  18.5 1,29 

Humor 59 1,7 0,12 

Generell uppmaning 210 5,9 0,41 

Hyllning 163 4,6 0,32 

Bestraffning 0 0 0 

Skälla ut/missnöje 17 0,5 0,03 

Okodbar 291 8,2 0,57 

Tystnad 486 13,7 0,95 

Frågor 304 8,6 0,6 

Besvarar fråga 77 2,2 0,15 

Direktiv 415 11,7 0,81 

Indirekt direktiv 112 3,2 0,22 

Kritik 48 1,4 0,09 

Verbala analyser 88 2,5 0,17 

Samråda 113 3,2 0,22 

Totalt 

 
3547 100 6,95 
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Resultat från den induktiva analysen av de semi-strukturerade intervjuerna om varför de beter 

sig som de gör presenteras i Tabell 2 (se Bilaga 4). Utifrån intervjuerna identifierades 12 

kategorier som tränarna påstod kunna styra deras beteende (se Tabell 2.) Av de 12 

kategorierna visades åtta styra samtliga tre tränares beteende, exempelvis personlighet, attityd 

och spelarna. Vidare visades att fyra kategorier styrde enbart två av tränarna, exempelvis ett 

efterfrågat beteende och idrottslig kontext. 
 

Resultat från triangulering av överensstämmelse mellan observerat och upplevt beteende 

presenteras. Tränare 1 visar överensstämmelse mellan observerat och upplevt beteende vid 

Instruktioner och Frågor (Se Tabell 3.) Samtidigt visar tränare 1 inte överensstämmelse 

mellan observerat och upplevt beteende vid Generell positiv feedback, Direktiv och Humor. 

 

Tabell 3. Överenstämmelser mellan observerat och upplevt tränarbeteende hos Tränare 1. 

Observerade och upplevda 

beteende kategorier 

Dataenheter (citat) 

Instruktioner  

Generell positiv feedback  

Direktiv  

Frågor  

 

Humor 

”Det är jag nog medveten om…” 

”Det skulle vart mer faktiskt” 

”Nej, det är ju det jag inte vet att jag gör” 

”Det är jag medvetet om, tanken bakom att jag ställer 

frågor, sen vet jag inte i sitt sammanhang om det är 

mycket”  

”Humor har jag bara 8? Den trodde jag själv jag var 

högre.” 
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Tränare 2 visar överensstämmelse mellan observerat och upplevd beteende vid Instruktioner 

och Direktiv (Se Tabell 4). Samtidigt visar tränare 2 inte överensstämmelse mellan observerat 

och upplevd beteende vid Tystnad och Generell positiv feedback.   

 

Tabell 4. Överenstämmelser mellan observerat och upplevt tränarbeteende hos Tränare 2. 

Observerade och upplevda 

beteende kategorier 

Dataenheter (citat) 

Instruktioner  

 

Tystnad 

 

 

Generell positiv feedback 

 

 

 

Direktiv  

”Ja är jag nog, inte alltid, men relativt så tror jag” 

 

”Men lika mycket medveten vet jag inte om det som att 

jag instruerar” 

 

”Aeh jag hade nog då hoppats på lite mer då på riktigt 

positiv feedback, vad det var som var bra, så kanske 

inte 100” 

 

”Ja det tror jag (medveten)” 

 

Tränare 3 visar överensstämmelse mellan observerat och upplevt beteende vid Instruktioner, 

Direktiv och Frågor (Se Tabell 5.) Samtidigt visar tränare 3 inte överensstämmelse mellan 

observerat och upplevt beteende vid Tystnad. 

 

Tabell 5. Överenstämmelser mellan observerat och upplevt tränarbeteende hos Tränare 3. 

Observerade och upplevda 

beteende kategorier 

Dataenheter (citat) 

Instruktioner  

 

Direktiv  

 

 

Frågor  

 

Tystnad 

 

”Ja det tror jag… det är jag nog medveten om.” 

 

”Ja det är jag (medveten)… det är klart att det måste 

finnas.” 

 

”Ja det är jag (medveten)” 

 

”Ja, inte så mycket kanske … Jag borde inte ha haft så 

mycket i tystnad kanske men…” 
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Diskussion 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka ungdomsfotbolltränares beteende och 

kommunikation med spelare samt vilka faktorer som styrde dessa beteenden. Vidare 

undersöktes avvikelser samt överensstämmelser mellan faktiska beteenden och tränares 

upplevda beteenden. Följande frågeställningar undersöktes: 

1. Vilket beteende uppvisar ungdomsfotbollstränare mot sina spelare? 

2. Varför uppvisar ungdomsfotbollstränare det beteende de gör? 

3. Hur ser överensstämmelsen av observerat beteende och upplevt beteende ut hos 

ungdomsfotbollstränare? 

   Vad gäller beteende som ungdomstränare uppvisar mot sina spelare, samt varför beteende 

uppstod, visade resultatet att ungdomsfotbollstränarna använde instruktioner mest, vilket även 

tidigare forskning har funnit (ex Ford et al., 2010; Partington & Cushion, 2013). Även fast 

tränarna påpekar att instruktioner är till för att spelarna ska utvecklas, uppstår frågan hur det 

kan vara ett så dominant beteende. Resultatet indikerar att fotbollstränare fortfarande ser 

instruktioner som det mest effektiva tränarbeteendet, vilket kan ha influerats av tidigare 

erfarenheter samt bilden av hur en tränare ska bete sig (Potrac et al., 2007). Vidare kan en 

förklaring vara att tränare använder instruktioner då de upplever det som det mest effektiva 

sättet att uppfylla kraven i sin roll, vilket är att vinna fotbollsmatcher (Potrac et al., 2002). 

Samtidigt har användning av instruktioner visats vara problematiskt då för mycket 

instruktioner kan ha negativ effekt på spelarna (Ford et al, 2010). Tränare brukar generellt 

föredra att använda ett mer aktivt tillvägagångssätt där de tror att de besitter all kunskap och 

att denna kunskap behöver ges till spelarna (Williams & Hodges, 2005). Dock kan frekvent 

användande av bland annat verbala instruktioner skapa för mycket information för spelarna, 

vilket hindrar dem från att lära sig tänka själva (Ford et al, 2010). För mycket information kan 

även störa spelarna samt kan informationen lätt glömmas bort, vilket sker speciellt när 

spelarna blir ängsliga (Jackson & Beilock, 2008). Utmaningen för tränare är att ge ut den 

minsta mängden information till spelarna, samtidigt som informationen ska vara tillräcklig för 

spelarna att kunna utvecklas (Williams & Hodges, 2005). Ett mer tillbakadraget 

tillvägagångssätt är dock att föredra eftersom det kan vara effektivare gällande att utveckla 

smartare spelare som lär sig tillämpa sina kunskaper i olika situationer där de behöver 

prestera. En tränare i föreliggande studie reflekterade kring användandet av instruktioner: 

”Det är det de lär sig på, vi vill att de ska utvecklas” (Tränare 2). Detta indikerar återigen att 

instruktioner fortfarande ses som det mest effektiva tränarbeteendet och används för att kunna 

få spelare att utvecklas och lära sig nya färdigheter. Även fast tränarna i föreliggande studie 

visade positiva intentioner med att använda instruktioner, är det av vikt att de hittar en balans 

där spelarna får tillräckligt med information, men även möjligheter att tänka själva. 

Instruktioner kan ha en positiv effekt, men behöver användas i rätt mängd. Samtidigt är det 

viktigt att instruktioner fortsätter att användas då det hjälper spelare att utvecklas. Trots att 

instruktioner oftast konstaterats vara det mest observerade beteendet, behöver det inte ses som 

ett negativt beteende. 

   Vidare visade resultatet i föreliggande studie att Tystnad och Generell Positiv Feedback var 

ofta förekommande beteenden bland ungdomsfotbollstränarna (Se Tabell 1). Föreliggande 

studies resultat går i linje med Cushion och Jones (2001) forskning som indikerade att 

ungdomsfotbollstränare oftast uppvisar ett användande av instruktioner, feedback, beröm och 

tystnad. En möjlig förklaring till varför generell positiv feedback används kan vara att större 

grad av generell, positiv och korrigerande feedback kan indikera på tränares intentioner att få 

ungdomar att fokusera på förståelse och korrekt utförande av övningar (Bortoli et al., 2010). 

Forskning har visat att tränare som uppvisar ett positivt tränarbeteende skapar möjligheter för 

bättre utveckling hos idrottare (Hays et al., 2007), vilket skulle kunna förklara 

ungdomsfotbollstränarnas beteende i föreliggande studie. Dock kan för mycket generell 
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positiv feedback vara problematiskt och betydelsen minskar speciellt om det inte har något 

värde för spelaren, som då istället riskerar att vara mindre uppmärksam mot att ta in mer 

relevant feedback (Cushion, 2010). Istället bör tränare försöka välja ut mer unika tillfällen att 

hylla spelarna, för att på sätt öka kreativitet och viljan att våga pröva nya saker (Smith & 

Cushion, 2006).  

    Tystnad ska inte ses som ett negativt beteende, eftersom spelare behöver ibland spela utan 

att känna press från tränaren (Miller, 1992). En tränare i föreliggande studie reflekterade kring 

användandet av Tystnad: ”Ibland när det flyter behövs inget tycker jag… de själva ska få testa 

och fundera” Tränare 2. En möjlig förklaring skulle kunna vara att tystnad också indikerar 

tränarens avsikt att använda ett mindre tillvägagångssätt mot att ständigt använda 

instruktioner (Ford et al, 2010). Fortsättningsvis tros mer erfarna och skickliga tränare vara 

tysta för att kunna reflektera själva samt ge möjligheten till spelarna att själva lära sig ta egna 

beslut (Smith & Cushion, 2006). Svårigheten med tystnad är att beteendet kan ses som 

antingen ett avsiktlig eller oavsiktlig tränarbeteende (Ford et al, 2010). På grund av detta kan 

det vara svårt att bedöma om resultatet i föreliggande studie är ett positivt eller negativt 

tränarbeteende då tiden vid tystnad inte har undersökt. Tränarnas intentioner med beteendet 

var dock positivt, eftersom de ville få spelarna att tänka själva.  

   Ett annat ofta förekommande beteende bland ungdomsfotbollstränarna var Direktiv, som likt 

instruktioner är en viktig komponent inom tränarroller, men som kan bli ett problematiskt 

beteende om det används allt för ofta under träningar. (Williams & Hodges, 2005). Precis som 

instruktioner handlar direktiv om att ge ut information till spelare och för mycket direktiv kan 

ge en negativ effekt, då spelare behöver lära sig att prestera på egen hand under träningar och 

matcher utan tränarens vägledning och instruktioner (Williams & Hodges, 2005). En möjlig 

förklaring till användandet av Direktiv av tränarna i föreliggande studie kan ha varit 

intentionen att få spelarna att utföra övningar korrekt. En tränare uttryckte sig om Direktiv: 

”Det ska bli någonting av det och det ska bli någonting konkret” Tränare 3. Genom att ge ut 

Direktiv, ville tränarna strukturera och utföra mer konkreta övningar. Som tidigare 

konstaterats var tränarnas intentioner positiva och resultat anses som mestadels positivt. 

    Frågor visades också vara ett ofta förekommande beteende i föreliggande studien. 

Resultatet stämmer inte överens med tidigare forskning som gjorts på observerade 

ungdomsfotbollstränare, där frågor påstods vara av större användning för tränare på högre 

nivåer (Cushion & Jones, 2001). Däremot stämmer resultatet överens med vad andra studier 

som gjorts på ungdomsfotbollstränare där användning av frågor förekommer ofta även på 

lägre nivåer (Partington & Cushion, 2013). En tränare förklarade användandet av frågor: ”… 

tanken är de ska tänka lite själva och sätta det i sitt sammanhang.” Tränare 1. Detta visar 

tränarens intentioner att få spelarna själva att förstå syftet med vad de gör vid olika moment. 

En ytterligare förklaring till detta kan vara att frågor är betydelsefullt för positivt 

tränarbeteende och leder till att idrottare uppmuntras samt lär sig problemlösningar och bli 

mer medvetna om deras prestationer (Chambers & Vickers, 2006).  

 

Vidare vad gäller resultatet kring varför tränarna uppvisar de beteenden det gör, identifierades 

sju kategorier utifrån studiens teoretiska referensramar. Utifrån dessa sju kategorier visades 

Idrottslig kontext, personlighet, spelare och efterfrågat beteende av spelarna, styra 

tränarbeteende. Dessa fyra kategorier påvisar även Chelladurai (2007) i Multidimensionella 

modellen av ledarskap, som kan påverka beteende. Forskning har visat att tränarbeteende 

påverkas av ett positivt klimat, vilket tränarna kan skapa genom att använda större grad av 

positivt beteende (Potrac et al., 2007). Tränarna i föreliggande studie upplevde att den 

idrottsliga kontexten kunde påverka beteendet, om det fanns ett intresse och engagemang från 

omgivningen. En tränare menade också att det kunde ge möjlighet för att utvecklas själv som 

fotbollstränare (se Tabell 2, Bilaga 4). En möjlig förklaring till att den idrottsliga kontexten 
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kan påverka en tränares beteende kan vara att individer i olika situationer kan undvika eller 

uppmanas till att utföra ett specifikt beteende från omgivningen (Chelladurai, 2007). Då 

tränarna i föreliggande studie visade ett mestadels positivt tränarbeteende antyder det, likt 

tidigare forskning, att tränarnas beteende påverkas positivt av den idrottsliga kontexten (ex 

Ford et al. 2010; Partington & Cushion, 2013). Detta kan leda till att tränaren upprätthåller ett 

positivt beteende, samtidigt som tränaren får stöd från omgivningen.  

   Personlighet menade tränarna i föreliggande studie styrde deras beteende: ”Ja absolut gör 

den det. Varje människa har ju sitt sätt att vara, är man positiv eller är man negativ” Tränare 

1. En möjlig förklaring kan vara att personlighet påverkas av erfarenhet och kunskap inom 

området tränaren befinner sig i (Chelladurai, 2007). Även andra faktorer kan bidra till ökad 

erfarenhet och kunskap, vilket också påverkar personligheten. En ytterligare förklaring kan 

vara att en tränares tidigare kunskap och handlingar under en längre period formar deras 

personlighet, som därför blir dynamisk (Harvey et al., 2010). Tidigare forskning har påvisat 

att tränare ofta efterliknande andra tränare i beteendet och personlighetsdrag (Harvey et al., 

2013). Dock kan förändring av personligheten i tränarrollen vara problematisk då större 

kontroll (som en tränare får) kan leda till ett mindre gynnsamt beteende för laget där 

exempelvis mer bestraffning uppstår (Laios et al., 2003). Samtidigt visade föreliggande 

studies resultat på större del positivt tränarbeteende och därför kan slutsatsen dras att 

tränarnas personlighet påverkar deras beteende mestadels positivt.   

   Vidare visade resultat att spelarna också påverkade tränarnas beteende: “Ja det gör dem… 

du trivs ju sämre och bättre med folk… men där måste man ju vara så att säga professionell” 

Tränare 2. Liknande menar Chelladurai (2007) att tränarens beteende påverkas av spelarnas 

beteende och hur det förändrar situationen i helhet. En förklaring kan vara att spelarna har 

tilltro på det tränaren vill förmedla och blir öppna samt mottagliga för feedback (Laios et al., 

2003). Samtidigt kan det bli problematiskt om spelarna inte har tilltro för tränarens intentioner 

med övningen vilket gör träningen svårare att genomföra för tränaren. Detta kan göra att 

tränaren förändrar sitt beteende i hopp om att vinna tillbaka spelarnas tilltro (Laios et al., 

2003).   

   Den sista kategorin som tränarna angett styra deras beteende utifrån Multidimensionella 

modellen av ledarskap (Chelladurai, 2007) var ett efterfrågat beteende av spelarna. Resultatet 

visade att tränarna upplevde att spelarna ville att de skulle ha en god kunskap, vara tydlig, 

allvarlig och engagerad. Resultatet går i linje med Chelladurai (2007) som menar att tränare 

anpassar sitt beteende efter spelares personlighet och individuella behov. Tidigare forskning 

antyder även att tränarna kan ändra och påverka sitt beteende utefter spelarnas tankar genom 

att ställa frågor till dem (Partington & Cushion, 2013). En risk är dock att tränare antar sin 

ledande roll för starkt och inte tar hänsyn till spelares behov och tankar (Laios et al., 2003). 

Samtidigt måste tränaren vara öppen för det efterfrågade beteendet för att kunna utföra ett 

effektivt ledarskap över spelarna (Gibson, Ivancenich, & Donnely, 1991). 

  Ytterligare resultat i föreliggande studie förhåller sig till de teoretiska referensramarna i 

Theory of planned behavior (Ajzen 1985), där attityd och upplevda kontrollen påstås påverka 

beteende. Tränarna i föreliggande studie upplevde att deras attityd kunde påverka på både gott 

och ont, där de behövde försöka släppa negativa tankar. Ajzen (1991) menar att attityden 

påverkar beteende utifrån positiva eller negativa tankar. Tidigare forskning antyder att tränare 

behöver vara anpassningsbara och kreativa, för att utveckla sitt beteende (Gibson et al., 1991). 

En möjlig förklaring till att attityden påverkar tränarbeteende kan vara förmågan av att kunna 

undvika negativa tankar innan och under träningarna, vilket tränarna i föreliggande studie 

påpekade ”… givetvis kan det påverka… man kan ju ha varit lite tjurig men samtidigt får man 

försöka släppa det.” Tränare 3. Då resultatet i föreliggande studie var överlag positivt, kan det 

konstateras att tränarna hade en positiv attityd vid de observerade tillfällena, vilket kan leda 

till ett förbättrat beteende (Potrac et al., 2007). 
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   Tränarna i föreliggande studie påpekade att flera aspekter, där bland annat individuella 

skillnader och mentala aspekter var utmanade (se Bilaga 4). Theory of planned behavior 

beskriver att upplevd kontroll påverkar beteende (Ajzen, 1985) och behandlar hur utmanande 

beteendet anses vara för individen (Ajzen, 1991). En möjlig förklaring till att tränarna 

upplever vissa beteende utmanande skulle kunna vara att tränare saknar erfarenhet av att 

utföra beteendet (Partington & Cushion, 2013). Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att 

tränarna inte har haft möjlighet att observera andra erfarna tränare som utfört beteendet, vilket 

gör beteendet mer utmanande. Liknande upplever tränarna i föreliggande studie att 

fotbollskunskaper och erfarenhet är viktigt för att de ska kunna utföra vissa beteenden. Vidare 

är det viktigt för fotbollstränare att våga utmana sig själva för att kunna utveckla sitt beteende 

(Butler, 2005) och inte bara följer traditioner och kulturella riktlinjer (Potrac et al., 

2002).  Trots att vissa beteenden kan vara utmanande för tränare att utföra, behöver de 

undvika att bli för rutinmässiga för att våga pröva nya saker. Detta skulle kunna leda till att 

tränarna förbättrar sitt beteende och utvecklar nya kunskaper inom deras tränarroll.  

 

Vad gäller överensstämmelse mellan observerat och upplevt beteende visade resultatet att 

tränarna var både medvetna och omedvetna över deras beteenden. Tränarna upplevde sig 

själva bland annat vara tydliga, rättvisa, och “försöka se alla” (se tabell 2). Resultat visade att 

samtliga tre tränare var medvetna över deras användande av Instruktioner, Frågor och 

Generell positiv feedback. Vidare visade resultatet att tränarna inte var medvetna om 

användandet av beteendet Tystnad. Fortsättningsvis visade resultatet att alla tränare inte var 

medvetna om användandet av beteendet Direktiv där en tränare inte var fullt medveten om 

användandet, medan de andra två var medvetna. Avslutningsvis visade resultatet att tränare 1 

inte var medveten om överensstämmelsen vid användandet av beteendet Humor.  

   Tränarnas avsaknad av medvetenhet över vissa beteende ligger i linje med vad tidigare 

forskning påvisat om att tränare saknar en generell förståelse och medvetenhet om det egna 

beteendet, samt hur det egna beteendet förändras (eller inte) i träningssammanhang (ex. 

Partington & Cushion, 2013). En möjlig förklaring till avsaknad av medvetenhet skulle kunna 

vara att tränare inte alltid reflekterar över det egna tränarbeteendet. Förmågan att reflektera är 

en nyckelstrategi för tränare att klargöra deras filosofi (Christensen, 2014) samt att kunna 

förstå betydelsen av det egna tränarbeteendet (Gilbert & Trudel, 2006). Genom att tränare 

reflekterar mer över sitt tränarbeteende skulle det kunna leda till att deras självkännedom och 

medvetenhet ökar. Detta skulle också kunna leda till att de blir mer mottagliga till att ta emot 

nya råd och metoder som kan förbättra tränarbeteende. Vidare kan bristen på självkännedom 

bland tränare också vara ett tecken på att tränarutbildningar har en begränsad inverkan 

(Harvey et al., 2013). Detta blir problematiskt då tränarna behöver ha självkännedom och 

medveten om sitt beteende för att förstå konsekvenser av deras handlingar (Cushion, 2010). 

En ytterligare förklaring till en sämre medvetenhet skulle kunna vara att utifrån 

tränarutbildning och allmänna traditioner, där tränarna oftast får kunskap ifrån (Partington & 

Cushion, 2013), lär sig inte tränarna att reflektera över sitt beteende på ett korrekt vis. Harvey 

et al. (2013) menar att tränare reflekterar över sitt beteende, men inte alltid på ett meningsfullt 

sätt som kan öka deras självkännedom. Detta skulle kunna förklara varför tränarna i 

föreliggande studie var delvis medvetna om sitt beteende. Resultatet kan indikera att de 

möjligtvis har på grund av sin erfarenhet och tränarutbildning kunnat lära sig att reflektera 

över vissa beteenden.  

    Således kan konsteras att tränarna i föreliggande studie har en relativt klar uppfattning om 

sitt upplevda beteende, även fast de kan bli mer medvetna över vissa beteenden som de 

uppvisar. Då beteendet överlag har varit mestadels positivt borde inte avsaknad av 

medevetenhet kring vissa beteenden vara farligt för spelares utveckling och välmående. 
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Metoddiskussion 
I den föreliggande studien genomfördes åtta observationer och överensstämmelsen mellan 

forskningsledarna var 66 %. För att observationer ska anses reliabla bör överensstämmelsen 

mellan forskare vara över ca 80-85% (Johnston & Pennypacker, 2009). En anledning som 

troligtvis har påverkat överensstämmelsen kan ha varit att forskningsledarna inte hade en 

tidigare erfarenhet av att observera eller att använda instrumentet. Ett alternativ för att bekanta 

sig instrument kan ha varit att utföra pilotstudier. Syftet med en pilotstudie är att undersöka 

applicerbarheten av instrument för att sedan genomföra det i ett större skala (Leon, Davis, & 

Kreamer, 2011). Användning av en pilotstudie hade varit en fördel, det hade gett en 

ytterligare möjlighet att bekanta sig med instrument och på så sätt eventuellt ökat reliabilitet i 

studiens resultat. En ytterligare faktor som kan ha påverkat resultat vid observationsmomentet 

kan ha varit yttre omständigheter. Svagheter med observationer är att miljön som ska 

observeras måste vara synlig, förutsägbar och att den ofta är begränsad av en tidsram (Barker, 

Flynn, & Pepper, 2003). Fördelen med kvantitativ data är dock att forskningsresultat kan 

generaliseras på en större befolkning, gentemot kvalitativ data (Firestone, 1987). Fördelen 

med kvantitativ data är också att forskningsresultatet kan förklaras reliabelt eller icke-

reliabelt, vilket är svårt att göra för kvalitativa studier. Detta innebär att kvantitativa 

forskningsresultat oftast är enklare att acceptera (Firestone, 1987). 

   Faktorer som påverkade föreliggande studie har varit bland annat dåligt väder och oljud som 

försvårade observations momenten. En möjlig lösning till problemet kunde ha varit att spela 

in träningarna och istället sammanställa data utifrån videoinspelning. Inspelning av 

observations moment är ett bra sätt till att grundligt undersöka skillnader mellan beteenden 

som framkommer tätt inpå varandra (Haidet, Tate, Divirgilio-Thomas, Kolanowski, & Happ, 

2009). På så vis hade resultatet möjligtvis kunnat vara mer reliabelt. Tolkningar är oftast 

subjektiva (Malina, Nørreklit, Selto, 2011) och bedömningen av tränarbeteende kan därför 

skilja sig åt. Detta kan därför förklara en sämre reliabilitet i studiens resultat, trots att en 

operationell definition genomfördes och en klar bedömningsgrund fanns.  

   För Frågeställning (2) och (3) har data använts från den semistrukturerade intervjun, vilket 

innebär en risk för en subjektiv syn vid analysering av data (Malina et al., 2011). Citat som 

belysts kan därför ha tolkats vid transkribering och inte fått samma innebörd som informanten 

avsedde. Likväl vid resultatredovisningen kan också en subjektiv uppfattning av citatens 

betydelse haft en påverkan på resultatet. Intervjuerna var semistrukturerade där även 

följdfrågor användes för att ge möjlighet att täcka alla aspekter kring frågan som ställdes. En 

eventuell nackdel vid intervjuer är att ointressant information framkommer, pga missförstånd 

eller felaktigt ställda frågor (Malina et al, 2011). Dock ger intervjudata tydligare och mer 

djupgående förklaringar av psykologiska fenomen. Därför kan det motverka eventuella 

förutfattade meningar och sämre precision vid observationer (Malina et al. 2010). 

Forskningsledarna upplevde att i vissa lägen uppstod inget konkret svar, dock har det försökt 

undvikas att ställa ledande frågor i största möjliga utsträckning.  

   Gällande triangulering inom forskning har Erzberger och Kelle (2003) konstaterat att det 

inte finns en klar modell eller metod för att utföra en triangulering mellan kvalitativ och 

kvantitativ data. De påstår också att det är svårt att förklara hur kvalitativ och kvantitativ data 

kan relatera till eller integreras med varandra. På grund av detta har föreliggande studie 

använt en trianguleringsmetod som inte kan relateras till en referens om val av metod. Dock 

är det fördelaktigt att triangulera då kvalitativ och kvantitativ tillför olika former av data, som 

kan göra att resultat eller slutsatser med större säkerhet fastslås (Firestone, 1987). Detta gör 

att forskning med mixade designer bör trianguleras för att skapa ett bättre forskningsresultat. 

Då föreliggande studie använder en mixad design med både kvantitativ och kvalitativ metod, 

är fördelen att skapa en mer utvecklad forskning än om enbart en metod hade använts (Malina 

et al., 2011). Samtidigt rekommenderas forskning att implementera en mixad design, då den 
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ger störst möjlighet att förklara och generalisera forskningsresultat. På grund av detta har 

användning av både observationer och intervjuer förekommit, för att ta reda på både vad och 

varför beteende uppstår (Partington och Cushion, 2013). 

 

Implikationer 
Då studiens urval är relativt litet, bör resultatet inte ligga till grund för klara riktlinjer, utan 

mer som en möjlighet att vidare utforska tränarbeteende. På basis av studiens resultat kan 

följande rekommendationer ges till idrottsvärlden. Ungdomsfotbollstränare behöver öka 

förståelsen för hur de faktiskt beter sig (Partington & Cushion, 2013), där de skulle kunna 

förbättra sitt beteende utefter deras filosofi. En tränarutbildning bör förbereda tränare bättre 

genom att ge dem underlag för att kunna själva ge kritik mot sitt beteende (Cushion, 2010), 

där de kan sträva efter ett mer optimalt tränarbeteende (Gilbert & Trudel, 2001). På samma 

sätt som spelare får feedback från tränare för att förbättra prestationen, behöver tränare också 

få feedback för att förbättra deras beteende (Granger & Rhind, 2014). Reflektion av det egna 

beteende anses mer effektivt som tränare när de har individer runt omkring sig som hjälper till 

att skapa en mer djupgående förståelse av beteendet (Knowles, Gilbourne, Borrie, & Nevill, 

2001). Detta kan möjligtvis leda till att tränare blir mer medvetna om hur de beter sig och i sin 

tur förbättra feedbacken de ger till spelarna. En problematik som finns för tränare är att de 

oftast arbetar ensamma och inte får många möjligheter att medverka i diskussioner med andra 

tränare (Gilbert & Trudel, 2006). Ett diskussionsforum skulle kunna skapas för tränare där 

möjlighet ges till att diskutera och resonera kring det egna beteendet. Då ges möjlighet ta del 

av andras tankar och idéer kring hur problem kan lösas, hur rutiner kan förändras och få en 

mer generell uppfattning hur tränare upplever sin roll.  

 

Framtida forskning 
Utifrån resultat i föreliggande studie kan följande förslag rekommenderas för framtida 

forskning att studera: (1) I framtida forskning kan eventuella skillnader i beteende mellan kön 

undersökas (Smoll & Smith, 2006). (2) Vidare hade det för framtida forskning varit av 

intresse att belysa spelares perspektiv utöver enbart tränares, som i föreliggande studie (Potrac 

et al., 2000). (3) Då resultat från föreliggande studie enbart kommer från 

ungdomsfotbollstränare på amatörnivå, hade det i framtiden varit av intresse att studera 

professionella ungdomsfotbollstränare (Cushion och Jones, 2001). (4) Föreliggande studie 

studerade även enbart tränare från väst Sverige, där det i framtiden hade varit av intresse att 

studera fler kulturer och eventuella kulturella skillnader (Ford et al., 2010). 

 (5) Slutligen hade det varit av intresse för framtida forskning att undersöka och eventuellt 

förbättra effektiviteten av tränarutbildningar, där även en omedvetenhet kring faktiskt 

beteende kan motverkas (Partington och Cushion, 2013). 

  

Konklusion 
Föreliggande studie visade att Instruktioner var det mest observerade beteende under 

träningstillfällena. Resultatet visade också att tränarna inte alltid var fullt medvetna om varför 

beteende uppstod och frekvensen av sitt observerade beteende. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att instruktioner fortsätter vara det dominerande beteendet bland 

ungdomsfotbollstränare. Vidare behöver tränare bli mer medvetna om deras faktiska 

beteende, där en möjlighet kan vara att tränarutbildningar fokuserar på att hjälpa tränare bli 

mer självreflekterande. Ytterligare hjälp kan vara att tränare får mer feedback på deras egna 

tränarbeteende för att göra de medvetna om vad som kan förbättras.
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Bilaga 1 

Kategori och operationell definition “CAIS” (Cushion et al. 2012b) 

1. Positiv Modellering (Positive Modelling) - Demonstrerar utförande av en färdighet, med 

eller utan verbala instruktioner, som visar spelare det korrekta utförandet. 

2. Negativ Modellering (Negative Modelling) - Demonstrerar utförande av en färdighet, med 

eller utan verbala instruktioner, som visar spelare det felaktiga utförandet. 

3. Fysisk tillrättavisning (Physical Assistance) - Fysisk kontakt som tillrättavisar rörelser och 

positionering. 

4. Positiv feedback (Positive Feedback) - Specifik redogörelse som ska förse spelare med 

information kring kvalitén av prestationen. exempelvis: “Bra försvar”, “Bra att du följde upp 

efteråt”, “väl genomförd kontring” 

5. Negativ feedback (Negative Feedback) - Specifik redogörelse som ska förse spelare med 

information kring kvalitén av prestationen. Exempelvis: “Tappa inte blicken på bollen eller 

motståndaren”, “Anfallet går för sakta”, “Ni måste prata, grabbar”  

6. Generell positiv feedback (General Positive Feedback) - Generell positiv redogörelse 

(verbal/icke-verbal). Exempelvis: “Bra försök”, “Bra gjort”, “Mycket bättre”. 

7. Generell negativ feedback (General Negative Feedback) - Generell negativ redogörelse 

(verbal/icke-verbal). Exempelvis: “Gör inte om det där”, “Herregud killar”, “Det där var 

skräp”.  

8. Tillrättavisande feedback (Corrective Feedback) - Tillrättavisande redogörelse som ska 

förbättra spelares prestation vid nästa försök. Exempelvis: “Nästa gång blir det bättre om du 

inte står så brett”, “Upp på tårna nästa gång”. 

9. Instruktioner (Instruction) - Uppmaningar och påminnelser kopplat till spelares prestation. 

Exempelvis: “Snacka”, “Pressa högt”, “Flytta över till vänster”. 

10. Humor (Humour) - Skämt med syfte att få spelare att skratta eller le. 

11. Generell uppmaning (Hustle) - Verbal redogörelse eller gestikulation för att öka eller 

förändra beteende. Exempelvis: “Du kan göra det, fortsätt jobba på“, “Kom igen, kom igen, 

kom igen”, “Kör, kör, kör”  

12. Hyllning (Praise) - Positiv eller stöttande verbala uttryck eller icke-verbala gester som 

visar tränarens belåtenhet med spelare, som inte direkt är kopplat till att förbättra prestation. 

Exempelvis: “Du jobbade på bra idag”, “Bra kämpat”, “Ge tummen upp”. 

13. Bestraffning (Punishment) - Specifik bestraffning till följd av ett misstag. Exempelvis: 

“20 armhävningar nu!”, “Spring tre varv extra”. 

14. Skälla ut/missnöje (Scold) - Negativt eller icke stöttande verbala uttryck eller icke-verbala 

gester för att visa missnöje mot spelare, som inte direkt är kopplat till att förbättra prestation. 

Exempelvis: Skaka på huvudet, svära mot spelare. 

15. Okodbar (Uncodable) - Inte uppfattad eller förstått beteende, kan inte kategoriseras. 

16. Tystnad (Silence) - Tränaren är tyst under momentet eller har fokus utanför momentet 

17. Frågar (Question) - Tränaren frågar allmänt om exempelvis välmående, strategier, resultat. 

18. Besvarar fråga (Response to Question) - Tränaren svarar på frågor som både berör och 

inte berör träning eller match. 

19. Direktiv (Management-Direct) - Tränaren ger direktiv under match eller träning som ska 

påverka hur spelare genomför taktik, visar färdigheter, utför övningar. Exempelvis: “Under 

den här övningen vill jag att…”, förklarar startelvan inför match, förklarar taktik. 

20. Indirekt direktiv (Management-Indirect) - Tränaren organiserar och ger direktiv som inte 

är direkt kopplad till match eller träning. Exempelvis: Tränaren plockar upp alla bollar, västar, 

koner och ger spelarna vattenpaus, “skriker paus”. 



 
 

21. Kritik (Management-Criticisms) - Tränaren uttrycker missnöje mot spelare eller domares 

beslutsfattande. Exempelvis: “Låt bollen vara när jag pratar”, “Sluta klaga på varandra”, “Vi 

måste byta oftare” 

22. Verbala analyser (Verbal protocol Analysis) - Tänker högt för sig själv, kommunicerar 

tankar och känslor. 

23. Samråda (Confer with Assistans) - Tränaren samråder med övriga tränare kring 

exempelvis strategi, planering, spelares prestationer under den nuvarande träningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Intervju guide 
Probes 

“Kan du berätta mer”, “Hur menar du då (när du säger x)? “På vilket sätt?” “Skulle du 

kunna förtydliga (när du säger x)” “Skulle du kunna utveckla detta (när du säger x)?” Du 

nämner här att x, tror du att de kan påverka y (exempelvis ditt beteende, inga ledande frågor 

dock!). Du nämner här x, varför tror du att det är så? Varför tror du att det är så? 

Bakgrundsfrågor 
Hur gammal är du? 

Vad har du för fritidsintressen? 

Vad har du för yrke? 

Familjeförhållanden? 

Har du själv varit aktiv som idrottare? 

Varför blev du tränare?  

Hur länge har du varit tränare? 

Vad skulle du säga är kännetecknande för dig i rollen som tränare? 

Vad tror du andra skulle beskriva som typiskt för dig som tränare? 

Vad betyder det att vara tränare för dig? 

Upplevd beteende: 
Vad tycker du kännetecknar en bra tränare? 

Skulle du vilja vara snäll och beskriva dig själv som tränare? 

Vad är din filosofi som tränare?  

Vad tror du påverkar ditt tränarbeteende? 

Tror du att den idrottsliga omgivningen påverkar ditt beteende som tränare? 

Tror du din personlighet påverkar dig som tränare? 

Tror du att spelare påverkar dig som tränare? 

Tror du att din attityd påverkar dig som tränare? 

Tycker du det är utmanande att vara tränare? 

Vilket tränarbeteende tror du efterfrågas från spelare? 

Tror du spelarna påverkas av ditt beteende? 

Faktiskt beteende (visar upp resultat från observation): 
Resultatet visade på att …. observerades mest (Exempelvis instruktioner/feedback/direktiv/är 

tyst, dem fyra största). “Om vi börjar med kategorin instruktioner, vad är din reaktion på att 

du använder mycket instruktioner på träningarna?” (största först, sen upprepa för andra, tredje 

och fjärde)? Är du medveten om detta? Vad händer när du ger (Exempelvis 

instruktioner/feedback/direktiv/är tyst, de fyra största)? Varför tror du att du använder mycket 

x? 

Vad är din reaktion överlag på ditt beteende? 

Var det något som förvånade dig överlag med ditt beteende? (i så fall varför det? Vad tror du 

kan ha påverkat resultatet? På vilket sätt?)  

Tycker du att resultatet speglar din filosofi som tränare? 

Tror du att vår närvaro kan ha påverkat ditt beteende? 

Tror du spelarna kan ha haft en inverkan på ditt beteende? 

Är det något du vill tillägga? 
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HÖGSKOLAN i HALMSTAD   

Akademin för Hälsa & Välfärd 

Psykologi inriktning idrott, 61-90 hp 

Informationsbrev 

Tränarbeteende i ungdomsfotboll 

 

Hej! Vi studerar psykologi med inriktning idrott och hälsa på högskolan i Halmstad. Just nu 

skriver vi en uppsats där syftet är att studera tränarbeteende hos fotbollstränare. Du får detta 

informationsbrev för att du tillhör kategorin fotbollstränare. Det är helt frivilligt att delta i 

studien och du kan när som helst dra dig ur utan att ange orsak. 

 

Deltagandet innebär att du kommer observeras under två stycken träningspass, som du 

bedriver med ditt lag. Du kommer dessutom efter dessa två observationer att intervjuas kring 

ditt beteende. Intervjun kommer vara i cirka en timme.  

 

Vad händer med informationen? 
Informationen från dig kommer inte att användas i annat syfte än att genomföra studien. 

Studien är konfidentiell då resultat kommer att redovisas i löpande text, citat, siffror, 

diagram och tabellform. Detta betyder att du kan svara så ärligt, uppriktigt och spontant som 

möjligt då ingen annan kommer veta hur just du har svarat. 

 

Jag har tagit del av ovan information och har förstått vad den innebär. 

Jag ger härmed mitt samtycke att delta i studien.   

 

Namn:______________________________________________________________ 

Lämna ditt samtycke genom att kryssa i rutan bredvid:    

 

Jonathan Mollgren     Hansi Hinic 

0733-148728       Handledare  

Milad Salimi Tari    Hansi.hinic@hh.se 

076-2261283  
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Tabell 2. Beteende kategorier som styr beteende identifierade från intervjuer.  

Kategori (antal tränare) Dataenheter (citat) 

Idrottslig kontext (2) 

 

 

 

 

 

 

Personlighet (3) 

 

 

 

Spelare påverkar (3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterfrågat beteende (2) 

 

 

 

 

Upplevt tränarbeteende (3) 

 

 

 

 

 

Attityd (3) 

 

 

 

”Har man folk runt sig som också är intresserad, och är på, 

och har intresse för att det ska bli bra så naturligtvis så 

utvecklas man själv.” Tränare 1. 

”Ja det tror jag säkert /…/ vi är ju tätt, kollektivt typ som, 

som är engagerade och bygger och snickrar och meckar och 

pillrar och ställer upp” Tränare 3 

 

”Ja absolut gör den det. Varje människa har ju sitt sätt att 

vara, är man positivt eller är man negativ” Tränare 1. 

”Ja /…/ Just den här omhändertagande…”Tränare 2. 

 

”… om spelare har dålig attityd, men då, då måste jag 

försöka finna väg hur ska jag få den personen att ändra sig” 

Tränare 1. 

”Ja det gör dem… du trivs ju sämre och bättre med folk.... 

men där måste man ju nånstans vara så att säga 

professionell” Tränare 2 

”Är det någon som är ledsen så, klart att det påverkar” 

Tränare 3. 

 

”Jag tror man vill ha ett engagemang… ha bekräftelse 

nånstans på vad man gör… har lite kunskap” Tränare 2. 

”… både allvarligt, tydlig och polare skulle jag säga.” 

Tränare 3. 

 

”… tydlig och rättvis. Försöka skapa glädje och intresse.” 

Tränare 1. 

”… vara engagerad och jag försöker se alla” Tränare 2. 

”… jag tror att jag upplevs som en rätt schysst kille” Tränare 

3. 

 

”Absolut. Både på gott och ont.” Tränare 1. 

”… givetvis kan det påverka… man kan ju ha varit lite tjurig 

men samtidigt får man försöka släppa det.” Tränare 3. 

 

 



 
 

Utmanande (3) 

 

 

 

 

Instruktioner (3) 

 

 

 

 

Tystnad (2) 

 

 

 

Generell positiv feedback (2) 

 

 

Direktiv (3) 

 

 

 

Frågor (2) 

 

 

”Ja det är det. Både på den mentala biten och 

fotbollstekniska utmanande och fotbollstaktiska” Tränare 1. 

”Det som är utmanade är att det är olika individer...”Tränare 

2. 

 

”Det är det lär sig på, vi vill att dem ska utvecklas” Tränare 

2. 

”Dem ska kunna ta till sig grejer som vi vill förmedla” 

Tränare 3. 

 

”Ibland när det flyter behövs inget tycker jag /…/ dem själva 

ska få testa och fundera” Tränare 2. 

”… ibland behöver man inte säga någonting” Tränare 3. 

 

”… positiv feedback skapar bättre förutsättning” Tränare 1. 

”… dem ska bli sedda och ta med sig.” Tränare 2. 

 

”Det ska bli klart och tydligt och snabbt” Tränare 2. 

”Det ska bli någonting av det och det ska bli någonting 

konkret” Tränare 3. 

 

”Tanken är dem ska tänka lite själva och sätta det i sitt 

sammanhang.” Tränare 1. 

”… det ska bollas vidare i deras egna huvud” Tränare 3. 
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