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robert svensson (f. 1982) tog en filosofie magister-
examen i historia 2011 och har sedan 2012 varit verksam 
som doktorand i idrottsvetenskap vid Örebro universitet. 
Från träningsoverall till trenchcoat: Tränarpositionens 
förändring inom svensk herrelitfotboll mellan 1960- och 
2010-talet är Roberts doktorsavhandling. 

Tränaren har kommit att bli en centralgestalt inom elitfot-
boll. Året runt inte sällan ett par gånger per dag ansvarar tränaren tillsam-
mans med sin tränarstab för spelarnas fysiska, tekniska, taktiska och mentala 
träning. Innan match ska laget tas ut och under match ska spelarna vägledas 
i hur de ska spela. Vidare är tränaren involverad i spelarrekrytering vilket 
innebär att förhålla sig till sportchefer, agenter och kontrakt. Tränaren har 
också en viktig funktion i kommunicerandet av klubben utåt till sponsorer, 
media och supportrar.
   Så här har det emellertid inte alltid sett ut. I Sverige och inom herrfotbollen 
var det fram till 1960-talet en uttagningskommitté med klubbordföranden i 
spetsen som tog ut laget. Det var spelarna med lagkaptenen i en framskjuten 
position som improviserade fram hur laget skulle spela. Den som representer-
ade laget internt gentemot klubbstyrelsen och extern gentemot allmänheten, 
var lagledaren. Villkoren var också helt andra. Det mediala och publika in-
tresse var förvisso stort men det fanns inte alls samma möjligheter att följa 
elitfotbollen som det gör idag. Sponsorers inverkan begränsades av förbud 
mot tröjreklam. Det fanns också regler, de så kallade amatörbestämmelserna, 
som förbjöd klubbarna att betala ut löner till sina spelare. Därför var elitfot-
boll en fritidssysselsättning vid sidan av ett heltidsarbete. Tränarens uppgift 
bestod vid den här tiden av att träna spelarnas teknik och kondition ett par 
kvällar i veckan. 
   Tränarpositionen har således förändrats radikalt de senaste 50 åren och mål-
sättningen med avhandlingen är att med den svenska herrelitfotbollstränaren 
som exempel få en fördjupad förståelse för denna förändring. Tränarens his-
toria analyseras utifrån ett styrningsperspektiv som sätter fokus på kunskap. 
Vilken kunskap vände sig fotbollsklubbarna och Svenska Fotbollförbundet 
till och varför? Hur positionerades tränaren inom de olika kunskapsområden 
till andra såväl inom som utanför klubben? Vem skulle tränaren styra? Vilka 
handlingar skulle tränaren styra? Hur skulle tränaren styra? Hur förändrades 
detta mellan 1960- och 2010-talet? Det är frågor som avhandlingen besvarar. 
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