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Min bakgrunn

• Spilt seniorfotball aktivt for IK Grand Bodø og 
Medkila i 18 sesonger

• Erfaring som: sportslig leder IK Grand Bodø, 
spillende assistenttrener på a-laget, og ansatts 
representant hovedstyret (Toppserien og 
1.divisjon)

• Vært kaptein,  i spillerutvalg, og på 
aldersbestemte landslag

• Jobb: Faggruppeleder kroppsøving, idrett og 
friluftsliv, Nord universitet

• Utdanning: master i trener og lederrollen, og  
doktorgrad i profesjonskunnskap 

→ Å lede kvinnelige utøvere
– En studie av trener- og lederroller i et 
profesjonsperspektiv

• Fotballkurs: UEFA C- og B-lisens NFF



Introduksjon

• Primært forskning på mannlige 
trenere og utøvere (de Haan & 
Norman, 2020; Dillern et al., 2012; 
Grindstein & Larsen, 2019)

• Behov for å forske mer på trenere og 
spillere i kvinnelig toppfotball for å 
øke kunnskapen på området (de 
Haan & Norman, 2020; Fasting et al., 
2017; Kristiansen et al., 2014)



Chelladurais multidimensjonale modell (2001; 2007) 
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(Chelladurai, 2001; 2007) 



Formål og forskningsspørsmål

• Undersøke sentrale aspekter i og for trener- og lederroller for 
kvinnelige toppfotballspillere i Norge.

• Problemstillinger:
1. Er det forskjeller i mental tøffhet mellom kvinnelige spillere som spiller i 

Toppserien og spillere på lavere nivåer (1.divisjon og 2.divisjon)? (Artikkel 1)

2. Hvordan oppfatter og bruker toppfotballtrenere svært innflytelsesrike 
utøverledere i lagene sine? (Artikkel 2)

3. Hvilke unike utfordringer opplever trenere i deres daglige coaching i 
kvinnelig toppfotball? (Artikkel 3)

4. Hvordan erfarer og beskriver trenere god lagkultur for kvinnelige 
fotballspillere i norsk toppfotball? (Artikkel 4)



Metode
• Avhandlingen er bygd opp av to 

delstudier

• Delstudie 1 har kvantitativ design og 
omfatter artikkel 1 

• Delstudie 2 har kvalitativ design og 
består av artikkel 2, 3 og 4



Delstudie 1

• Spørreskjema – Sport Mental Toughness Questionnaire (Sheard, 
2013; Sheard et al., 2009)

• 298 kvinnelige fotballspillere på tre ulike prestasjonsnivå:  
➢ Toppserien (96)
➢ 1.divisjon (80) 
➢ 2.divisjon (122) 

Mental tøffhet (SMTQ)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jeg tolker mulige farer/trusler som positive muligheter 

2. Jeg har stor tro på min kapasitet og ferdigheter   

3. Jeg har kvaliteter som skiller meg fra konkurrenter 

4. Jeg har det som skal til for å prestere bra under press 

5. Under press er jeg i stand til å ta avgjørelser på en selvsikker og forpliktende måte 

6. Jeg kan gjenvinne fatningen hvis jeg i et øyeblikk har mistet den. 

7. Jeg er opptatt av å fullføre skikkelig de oppgavene jeg starter på 

8. Jeg tar ansvar for å sette meg utfordrende mål. 

9. Jeg gir opp i vanskelige situasjoner. 

10. Jeg blir lett distrahert og mister konsentrasjonen. 

11. Jeg er redd for å prestere dårlig. 

12. Noen ganger tviler jeg sterkt på mine egne evner. 

13. Jeg blir engstelig når noe skjer som jeg ikke forventer eller har kontroll på 

14. Jeg blir sint og frustrert når ting ikke går min vei. 



Delstudie 2
• Intervju med ti topptrenere ble gjennomført

• 6 menn og 4 kvinner

• Tematisk tolkningsanalyse gjennomført induktivt

• 586 transkriberte sider 

• Artikkel 2, 3 og 4

Trenere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Trener-erfaring i

år

31 9 11 15 8 24 25 24 16 16

Hoved-trener

elitenivå

X X X X X X X X X X

Hoved-trener A-

landslag

X X X

Trener-kurs UEFA B UEFA A UEFA

Pro

UEFA A UEFA A UEFA Pro UEFA

Pro

UEFA A UEFA A UEFA

Pro

Spiller-erfaring Lavere

nivå

A-landslaget Lavere

nivå

A-landslaget A-landslaget A-landslaget Topp

nivå

Lavere

nivå

Lavere

nivå

Lavere

nivå



Resultater artikkel 1

• Toppseriespillerne scoret høyere på mental tøffhet 
enn spillere på lavere nivå, men ikke vesentlig 
forskjell på alle delskalaene (MT-kontroll)

• Toppseriespillerne scorer høyere enn 
2.divisjonsspillerne på MT-selvtillit. 

Tabell. Multivariate variance analysis (MANOVA) for Mental tøffhet etter prestasjonsnivå  

 

Avhengig variabel 

 

df 

 

df error 

 

F 

 

Prestasjonsnivå 

 

Mean 

95% Konfidensintervall 

Nedre grense Øvre grense 

 

MT- Selvtillit 

 

2 

 

293 

 

3.98 

Toppserien 2.81a 2.73 2.90 

1.divisjon 2.77 2.67 2.86 

2.divisjon 2.66a 2.58 2.73 

 

MT- Kontroll 

 

2 

 

293 

 

3.58 

Toppserien 2.47b 2.34 2.61 

1.divisjon 2.20 b 2.05 2.35 

2.divisjon 2.33 2.20 2.45 

Merk: a-b lik bokstav indikerer signifikant forskjell p < 0,05 (Bonferroni post hoc test). 



Resultater artikkel 2
• Noen utøverledere ble beskrevet som 

svært innflytelsesrike og unike, og de ble 
benevnt som kulturelle arkitekter. 

• Informasjonen kan hjelpe trenere til å 
identifisere kulturelle arkitekter i laget, 
bidra i rekrutterings-/utvelgningsprosess til 
laget, samt til å utvikle spillere til å bli 
kulturelle arkitekter. 



Kulturelle 

arkitekt

Personlige egenskaper
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Sosial-fasilitator
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Ekspert spiller

Høy prestasjonsstandard

Selvtillit

Mental tøff
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Lag atmosfære

Hjelpende adferd

Tilknytter

Rollemodell

Ansvarlig

Lavere orden temaHøyere orden temaGenerelle dimensjoner

Relasjon til trener Integritet
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Resultater artikkel 3

Informantenes opplevde

• Profesjonalisme

• Tidlig karriereavslutning

• Mentale karakteristikker 

• Fotballkunnskap

• Intrateam-kommunikasjon

• Romantiske relasjoner

• Tilgang til garderoben

• Laguttak 

som de viktigste utfordringene i trenerrollen for 
kvinnelige topplag

➢ Kunnskapen kan være avgjørende for både 
lagprestasjonen og trenerjobben. 



Resultater artikkel 4

Samhold og sosiale 
relasjoner 

• Kommunikasjon

• Kjæresterelasjoner 

• Spillere som 
utvikler 
lagkulturen

Trenerrollen i 
kvinnelig lagkultur

• Treneradferd

• Trenertiltak 



Avhandlingens sammenfattende 
funn

Induktiv analyse av resultatene fra alle fire artiklene avdekket 
tre sentrale aspekter i og for trener- og lederroller for 
kvinnelige utøvere. 

• Helhetlig utøvertilnærming (Light et al., 2014; Potrac
et al., 2000; Stone et al., 2021; Wormhoudt et al., 2017)

• Trener-utøverrelasjon (Høigaard, 2009; Jowett, 2017; 
Jowett et al., 2010; Jowett & Nezlek, 2012; Moen et al., 
2019)

• Lagkultur (Andersen, 2011; Cruickshank & Collins, 
2012; Høigaard, 2020; Quested & Duda, 2010;2020; 
Schein, 2017)





Implikasjoner og bidrag til kunnskaps- og 
forskningsfeltet 

• Avhandlingen har identifisert tre sentrale 
aspekter som kan bidra til å øke forståelsen i 
og for trener- og lederroller for kvinnelige 
toppfotballspillere i Norge.

• Implikasjoner for trenere, idrettspsykologer, 
lag og enkeltspillere i et profesjonsperspektiv. 

• Kulturelle arkitekter framstår som viktige 
bidragsytere til trenere, medspillere og laget 
som helhet. 

• Trenere bør benytte en lederstil og adferd 
tilpasset spillernes kjønn, bakgrunn og  
psykologiske karakteristikker. 



Anbefalinger, basert på forskning, 
til sportslig ledelse for utvikling av 
god prestasjonskultur. 

Flere studier fremhever at det er behov for å 
undersøke hva som er god prestasjonskultur for 
kvinnelige idrettsutøvere (Felton & Jowett, 2013; 
MacKinnon, 2011; Thorpe et al., 2019). 



Definisjon 
prestasjonskultur

High-performing cultures prevail when the 
shared perception and action of elite team 
environment members (a) support sustained 
optimal performance; (b) persist across 
time in the face of variable result (i.e., 
profits, losses, ties) and most importantly 
(c) leads to consistent high performance 
(Cruickshank & Collins, 2012a, s. 340)

Prestasjonskultur oppstår når medlemmene av 
elitelaget har felles oppfatning og handlinger som (a) 
støtter en optimal prestasjon; (b) er stabil over tid i 
møte med varierende resultater (seire, tap og 
uavgjort), og viktigst (c) fører til konsekvent høy 
prestasjon (min oversettelse)



Prestasjonskulturbegrepet 
idrettspolitisk i Norge

Langtidsplanen til Norges 
idrettsforbund [NIF] 2019-2023: 

“Norge skal være en ledende 
toppidrettsnasjon med 

prestasjonskultur som leverer 
stolte idrettsopplevelser til det 

norske folk” (s.13)

Strategidokumentet til 
Olympiatoppen for 2020- 2023: 

“Idretten skal utøve og 
videreutvikle verdibasert 

prestasjonskultur på medaljenivå 
internasjonalt” s. 7)

Stortingsmelding: “Toppidretten 
skal styrkes ut fra dens rolle som 
identitetsskaper og dens bidrag 
til en positiv prestasjonskultur i 
det norske samfunn” (St.meld. 

26, 2011-2012, s. 7).



Hva vet vi om 
prestasjonskultur 
i toppidrett? 
• Hardt, målrettet og systematisk arbeid (Høigaard, 

2020). 

• Krever lidenskap og drivkraft til å prestere på et 
stadig høyere nivå for å oppleve mestring og 
suksess (Vik, 2007). 

• Å være trener for et toppidrettslag er et 
mangfoldig arbeid (Fletcher & Arnold, 2011) 

• Utvikling av god prestasjonskultur er en langvarig 
prosess (Cruickshank & Collins, 2012b). 

• Mangler forskning om idrettsspesifikke prosesser 
som fører til kulturendring (Cruickshank & Collins, 
2012a; 2012b).

• Fremheves etablering av prestasjonskultur som 
skaper trivsel og gode prestasjoner på kort og 
lang sikt (Andersen, 2011; Cruickshank & Collins, 
2012b; Høigaard, 2020; Schein, 2017; Quested & 
Duda, 2010). 



Kunnskapsstatus 
per i dag 

vedrørende 
kvinnelig 

prestasjonskultur 



Systematisk
litteratursøk





Artikkel 1 
- Big Hitters: Important Factors Characterizing 
Team Effectiveness in Professional Cricket

• Fokus: Forstå hvilke egenskaper som karakteriserer 
lageffektivitet i profesjonell cricket

• Metode: Semistrukturerte intervjuer med 21 spillere, trenere og 
idrettspsykologer (6 kvinner og 15 menn)

• Analyse: Tematisk analyse

• Resultat: Viktig å skape et miljø som opprettholder effektivt 
lagarbeid 
➢ Treneren er hovedansvarlig for å skape kulturen 

➢ Fravær av frykt og lagmedlemmene kunne være seg selv 

➢ Trygghet og tillit er grunnleggende verdier for langvarig suksess

➢ Minimale kjønnsforskjeller, men ærlighet i kommunikasjon 

➢ Utøverlederskap ble fremhevet for å utvikle god prestasjonskultur 



(Webster et al., 2017, s. 13)



Artikkel 2
- Athletes as “Cultural Architects”: A Qualitative 
Analysis of Elite Coaches’ Perceptions of Highly 

Influential Soccer Players

• Fokus: Kartlegge utøverledere og deres 
innflytelse på gruppen, samt undersøke 
trenerens relasjon til utøverledere

• Metode: Semistrukturert intervju med 10 
topptrenere (6 menn og 4 kvinner)

• Analyse: Tematisk tolkningsanalyse

• Resultater: 
➢ Spillere kan være kulturelle arkitekter
➢ Kulturelle arkitekter er viktige bidragsytere til 

treneren, medspillere og laget
➢ Kulturelle arkitekter kan styrke trenerens 

lederkraft 
➢ Kulturelle arkitekter kan brukes til å skape 

ønsket lagkultur 
➢ Gunstig å rekruttere eller utvikle slike spillere



Artikkel 3
- National and Organizational 
Culture in Norwegian Elite Sport

• Fokus: Studere organisasjonskulturen i norsk 
eliteidrett gjennom møtepunktet mellom 
nasjonal- og eliteidrettskulturen

• Metode: Semistrukturerte intervju med 
hovedtrenere (2 menn) for A-landslaget 
kvinner og menn i håndball

• Analyse: Tematisk tolkningsanalyse

• Resultater: 
➢ Fokus på prosess fremfor produkt (prestasjon 

vs resultat) 
➢ Praktisering av felles definerte verdier og regler
➢ Utøverinvolvering og verdibaserte prosesser for 

kvinnelaget
➢ Høy spillerinvolvering definerte kulturen
➢ Treneren for kvinnene var opptatt av å jobbe     

med hele mennesket, ikke bare utøveren



Artikkel 4
- Of Women, by Women, for Women: How Coaches 
and Captains Created a Caring and Winning Culture 
in the New Zealand Netball Team

• Fokus: Måter de kvinnelige lederne i Silver Ferns skapte 
prestasjonskultur

• Metode: Semistrukturert intervju med 10 utvalgte kapteiner 
og trenere (1967-2019)

• Resultater: 

➢ Omsorgskultur fremheves for å skape prestasjonskultur

➢ Verdiene omsorg og respekt sentralt

➢ Effektiv kommunikasjon og samlet beslutningstaking i 
trenerteamet

➢ Laget var mest suksessrike med solide utøverledere 

➢ Fleksibel og helhetlig tilnærming til coaching og ledelse 



Artikkel 5
- The Mapp Way: Success through 
Combining the Motivational and Caring 
Climates

• Fokus: Utforske miljøet til en vellykket kvinnelig 
trener

• Metode: Semistrukturert intervju med 1 trener 
(kvinne) og 12 tidligere utøvere (kvinner)

• Resultater:
➢ En lagkultur som oppmuntret til å være gode 

utøvere og mennesker 

➢ Helhetlig coachingpraksis og omsorgsfullt miljø 

➢ Forventninger om hardt arbeid på og utenfor 
banen, uselvisk arbeidsmoral

➢ Tydelig respektfull kommunikasjon

➢ Tillit til spillerne og spillernes eierskap til egen 
utvikling 



Artikkel Fokus Data/deltakere/dataanalyse Resultat Integrering av resultater
1. Webster, 
L.V., Hardly, 
J., & Hardy, L. 
(2017). 

Forstå hvilke 
egenskaper som 
karakteriserer 
lageffektivitet i 
profesjonell cricket

Semistrukturert intervju

21 spillere, trenere og 
idrettspsykologer (6 kvinner 
og 15 menn)

Tematisk tolkningsanalyse

- Treneren hovedansvarlig for å skape kulturen 

- Fravær fra frykt og lagmedlemmene kunne være seg selv 

- Trygghet og tillit grunnleggende verdier for langvarig suksess

- Minimale kjønnsforskjeller, men ærlighet i kommunikasjon 

- Utøverlederskap fremhevet for å utvikle god prestasjonskultur  
2. Danielsen, 
L.D., Giske, R., 
Petersen, 
D.M., & 
Høigaard, R. 
(2019). 

Kartlegge 
utøverledere og deres 
innflytelse på gruppen, 
samt undersøke 
trenerens relasjon til 
utøverledere. 

Semistrukturert intervju

10 topptrenere (6 menn og 4 
kvinner)

Tematisk tolkningsanalyse

- Spillere kan være kulturelle arkitekter (KA)

- KA viktige bidragsytere til treneren, medspillere og laget

- KA kan styrke trenerens lederkraft 

- KA kan brukes til å skape ønsket lagkultur 

- Gunstig å rekruttere eller utvikle slike spillere

3. Skille, 
Hansen, P.Ø., 
Abrahamsen, 
F.E., & Chroni, 
S. (2020). 

Studere 
organisasjonskulturen 
i norsk eliteidrett 
gjennom møtepunktet 
mellom nasjonal- og 
eliteidrettskulturen

Semistrukturerte intervju

Hovedtrenere (2 menn) for 
A-landslaget kvinner og menn

Tematisk tolkningsanalyse

- Fokus på prosess fremfor produkt (prestasjon vs resultat) 

- Praktisering av felles definerte verdier og regler

- Utøverinvolvering og verdibaserte prosesser for kvinnene

- Høy spillerinvolvering definerte kulturen

- Se og jobbe med hele mennesket, ikke bare utøveren (K)
4. McCarthy, 
L., Martin, A., 
Slade, D., & 
Watson, G. 
(2021). 

Måter de kvinnelige 
lederne i Silver Ferns
skapte 
prestasjonskulturen

Semistrukturert intervju

10 utvalgte kapteiner og 
trenere (1967-2019)

- Omsorgskultur blir fremhevet for å skape prestasjonskultur

- Verdier som omsorg og respekt sentralt

- Effektiv kommunikasjon og samlet beslutningstaking 

- Laget var mest suksessrike med solide utøverledere 

- Fleksibel og helhetlig tilnærming til coaching og ledelse 
5. Gano-
Overway, L. 
A., & Sackett, 
S. C. (2021). 

Utforske miljøet til en 
vellykket kvinnelig 
trener

Semistrukturert intervju

1 trener (kvinne) og 12 
tidligere utøvere (kvinner)

- En lagkultur som oppmuntret til å være gode utøvere og mennesker 

- Helhetlig coachingpraksis og omsorgsfullt miljø 

- Forventninger om hardt arbeid på og utenfor banen, uselvisk 
arbeidsmoral

- Tydelig respektfull kommunikasjon 

- Tillit til spillerne og spillernes eierskap til egen utvikling 

Verdier, normer og 
regler

Trenerrollen

Helhetlig 
utøvertilnærming

Utøverinvolvering 
og lederskap



Anbefalinger til sportslig ledelse for kvinnelige 
utøvere for utvikling av god prestasjonskultur 

• Ha fokus på prestasjon og utvikling

• Identifisere og utvikle felles verdier, normer og regler i laget

• Involvere utøverne i utviklingen av prestasjonskulturen

o Spillerne bidrar i verdibaserte prosesser

o Spillerne tar eierskap til egen utvikling og karriere

• Utvikle og rekruttere positive ledertyper i utøvergruppen

• Benytt en treneradferd som inkluderer:

o Effektiv kommunikasjon

o Setter krav og forventninger til spillerne

o Vise omsorg 

o Se hele mennesket, ikke bare utøveren

• Nær trener-utøverrelasjon

(Danielsen et al., 2019; Gano-Overway & Sackett, 2021; McCarthy et al., 2021; Skille et al., 2020; Webster et al., 2017) 



Fem steg for å utvikle en god 
prestasjonskultur

1. Behovsvurdering 

2. Workshop

3. Utforme verdier

4. Integrere verdiene

5. Evaluering

Prosessen

Forbedret prestasjonen gjennom å forbedre kulturen

Resultat



Spørsmål?

Takk for meg ☺
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