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FÖRORD 

Det har varit ett stort nöje att få jobba med denna uppsats. Att som själv före detta 

elitidrottare få möjlighet att studera och forska inom detta område har varit både 

spännande, intressant och kul.  

Jag vill först rikta ett stort tack till de aktiva som så villigt ställt upp och svarat på mina 

frågor. Många befinner sig på den yppersta elitnivån där i stort sett allt fokus ligger på 

idrotten och då att ta sig tid för att svara på mina frågor och eventuellt bidra med 

kunskap till kommande elitidrottare är stort. 

PG Fahlström har varit min handledare genom detta arbete varför jag även vill rikta ett 

stort tack till honom. 

Slutligen vill jag också rikta ett tack till Riksidrottsförbundet för det ekonomiska stöd jag 

erhållit för uppsatsen. 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Elitaktivas 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optimala coachen 

En kvalitativ studie om uppfattningen hos elitaktiva om vilka kompetenser, kunskaper och 
egenskaper en elitcoach ska ha.  

Eliteathletes’ opinions of the optimal coach 

A qualitative study of the opinion of elite‐athletes’ about what skills, knowledge and 
qualities an elite‐coach should have. 

No of pages: 60 

The coach is many in cases a central person and function in the life and venture of a top‐
athlete on his way towards success. This person can even be crucial if the athlete will have 
the opportunity and the right prerequisite for being able to develop into his or her 
maximum potential. Depending on what sport we are discussing, you put more or less 
responsibility, guilt or profit on the coach when an athlete or a team fails or succeeds. The 
aim of this study is to find out what top‐athletes think about their coaches. The goal is to 
get a picture of the optimal coach and what competence, knowledge and traits he or she is 
supposed to have. The study is made from a qualitative method. Eight top‐athletes have 
been interviewed. The interview questions are based on the Leadership Scale of Sport 
(LSS)‐ questionnaire. 

The main results are that the majority wants the coach to be the one who decides and 
takes the decisions concerning the sport. They want to have a distance between them and 
the coaches at the same time as they want the coaches to know the athletes very well. The 
answers concerning what skills, knowledge and qualities the coach should have are for 
example physiology, technique, get the max out of the athlete, to build a peak in 
performance, create a good social environment, be a good communicator, be able to 
motivate the athletes, be straight and clear, have power, be motivated, be flexible, be 
positive, be good at acclimatizing to different environments and to have and spread 
energy. 

The most surprising was perhaps that the answering athletes were very unanimous even 
though there were both men and women and came from different kinds of sports. A 
possible reason for that could be that they all come from “the Swedish sport culture” but it 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could also be that the questionnaire‐tool was too vague and the questions were too 
general. 

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. Bakgrund______________________________________________________________ 6 

2. Syfte __________________________________________________________________ 7 
3. Frågeställning __________________________________________________________ 7 

4. Teoretisk bakgrund ______________________________________________________ 7 
4.1. Ledarskap och coachingbegreppet ___________________________________________ 7 
4.2. Ledaregenskaper och beteenden ____________________________________________ 10 
4.3. Ledarstilar ______________________________________________________________ 14 

5. Tidigare forskning______________________________________________________ 19 
5.1. Teoretisk utgångspunkt ___________________________________________________ 23 

6. Metod ________________________________________________________________ 24 
6.1. Undersökningsansats _____________________________________________________ 24 
6.2. Kvalitativ metod _________________________________________________________ 24 

6.2.1. Semistrukturerade intervjuer ____________________________________________________ 25 
6.2.1.1. Tematisering _____________________________________________________________ 25 

6.3. Urval___________________________________________________________________ 26 
6.4. Studiens genomförande ___________________________________________________ 28 
6.5. Reliabilitet och validitet ___________________________________________________ 28 

6.5.1. Extern reliabilitet _____________________________________________________________ 28 
6.5.2. Intern reliabilitet ______________________________________________________________ 29 
6.5.3. Intern validitet _______________________________________________________________ 29 
6.5.4. Extern validitet _______________________________________________________________ 29 

6.6. Etiska riktlinjer och hänsynstaganden _______________________________________ 29 
7. Resultat ______________________________________________________________ 31 

7.1. De aktivas bakgrund______________________________________________________ 31 
7.2. Coachernas kön, ålder, utbildning och erfarenhet _____________________________ 31 
7.3. Träning och instruktion ___________________________________________________ 34 
7.4. Demokratisk eller auktoritär beteende_______________________________________ 38 
7.5. Social stöttning __________________________________________________________ 40 
7.6. Positiv feedback__________________________________________________________ 40 

8. Analys _______________________________________________________________ 42 
8.1. Coachernas kön, ålder, utbildning och erfarenhet _____________________________ 42 
8.2. Träning och instruktion ___________________________________________________ 43 



  5 

8.3. Demokratiskt eller autoritärt beteende ______________________________________ 45 
8.4. Social stöttning __________________________________________________________ 46 
8.5. Positiv feedback__________________________________________________________ 46 

9. Diskussion och slutsats__________________________________________________ 47 
9.1. Diskussion ______________________________________________________________ 47 
9.2. Slutsats _________________________________________________________________ 51 
9.3 Avslutande reflektioner och tankar om framtida forskning ______________________ 52 

10. Referenser ___________________________________________________________ 54 

Bilaga I __________________________________________________________________ 57 
Bilaga II _________________________________________________________________ 60 
 



  6 

1. Bakgrund 
Coachen,  eller  elittränaren,  är  i  många  fall  en  central  person  och  funktion  i  en 

elitidrottares  liv och satsning mot  framgångar och medaljer. Denna person kan till och 

med vara avgörande för att den aktive ska ges möjlighet och rätt förutsättningar för att 

verkligen utvecklas till den potential som finns. Beroende på vilken idrott vi tittar på så 

läggs mer eller mindre ansvar, skuld eller förtjänst hos tränaren när en aktiv eller ett lag 

lyckas, eller misslyckas. Tittar jag till exempel på ishockey och fotboll är det inte allt för 

sällan som just tränaren får sparken när det går dåligt. Detta är ovanligt, eller i alla fall 

mer  ovanligt,  inom  de  individuella  idrotterna.  Oavsett  hur mycket  ansvar,  skuld  eller 

förtjänst vi  lägger på tränaren så är vi alla betjänta av att ha välutbildade, kompetenta 

och engagerade coacher. 

Det finns en hel del forskning gjord vad gäller coachernas egna uppfattningar om hur en 

bra  coach  ska  eller  bör  vara  men  jag  har  inte  kunnat  finna  någon  undersökning  där 

forskningen utgår från de aktiva och deras uppfattningar, i alla fall inte i Sverige. 

Jag  jobbar  idag  med  utbildning  av  coacher  vid  Växjö  Universitet  på  programmet 

Coaching och Sport management och då är jag självklart intresserad av att utveckla vårt 

innehåll så att det stämmer överens med det som efterfrågas och det som de aktiva vill 

ha. 

Jag  vill  genom  intervjuer  med  elitaktiva,  som  under  sin  karriär  har  haft  flera  olika 

tränare, ge dem möjlighet att reflektera över de tränare och coacher som de haft och då 

kunna säga hur de vill en coach ska vara, agera och bete sig. 

Min förhoppning med denna studie är att komma fram till vilka egenskaper, ledarstilar, 

kunskaper och kompetenser som en elitcoach behöver utifrån de aktivas synvinkel. 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2. Syfte 
Syftet med denna studie är att ta reda på hur elitaktiva1 ser på sina ledare. Målet är att få 

fram en bild av den optimala coachen samt vilken kompetens2, vilken kunskap och vilka 

egenskaper han eller hon ska ha. 

3. Frågeställning 
Jag  vill  ta  reda  på  de  aktivas  uppfattning  om  den  optimala  coachen.  För  att  göra  det 

kommer jag att fokusera på följande frågor; 

• Vilken ledarstil föredrar de aktiva? 

• Vilken typ av kunskap ska coacherna ha? 

• Vilka kompetenser ska coacherna ha? 

• Vilken  roll  ska  coacherna  ha  och  hur  ska  förhållandet  mellan  den  aktive  och 

coachen se ut? 

• Vilken typ av erfarenhet ska coachen ha? 

4. Teoretisk bakgrund 

4.1. Ledarskap och coachingbegreppet 

Idag dyker ordet coach upp i alla möjliga sammanhang. Det kan gälla träning, yrkesval, 

relationer, hur vi ska uppfostra våra barn, vad vi ska äta, hur vi ska leva, hur och när vi 

ska sova och så vidare. Om jag tittar på vad ordet coach egentligen betyder så kan jag i 

boken  Coaching  av  Susanne  Gjerde  (2004)  läsa  att  ordet  coach  kommer  från  det 

engelska  språket och betyder ursprungligen galavagn eller  turistbuss. Redan på 1500‐

talet började ordet att användas vid beskrivning av något som ”fraktade människor från 

där de var till dit de ville komma”.  Att coacha handlar med andra ord om att frakta en, 

inom  idrotten utövare,  från en prestationsnivå  till  en annan. Att  frakta kan  ibland  låta 

väldigt  enkelt men  när  det  gäller  inom  idrotten  är  det  ofta  så  att  utövaren  självmant 

                                                        

1 Se definition i metodavsnittet 
2 Med kompetens avses att kunna tillämpa kunskapen i ett avsett sammanhang 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söker upp coachen  för att bli  coachad. Med andra ord är utövaren aktiv och delaktig  i 

den coachingprocess som sker. 

Flera av de coacher som verkat inom idrotten har valt att ta med sig sina erfarenheter 

till  arenor  utanför  idrotten.  Detta  skedde  redan  på  1970‐talet  där  kanske  Timothy 

Gallwey är den mest kände. Han räknas av många som coachingens fader när det gäller 

att se coachingen som ett sätt att jobba på. Hans bakgrund inom idrotten är tennis och 

han  har  varit  aktiv  som  tennistränare.  För  att  kort  beskriva  vad  hans  coachingteknik 

gick  ut  på  var  det  att  den  aktive  inte  skulle  bry  sig  om  varken  utvärdering  eller 

bedömning utan enbart programmera sitt huvud med mentala bilder där han eller hon 

ser  sig  själv  lyckas. Många  forskare  har  sedan  insett  och  kommit  på  att  detta  sätt  att 

tänka  var  användbart  inom  andra områden  än  bara  tennis  och  idrott. Många  forskare 

och  coachingförfattare  har  hämtat  sina  tankar  och  idéer  ur  just  Gallweys  teorier. 

Exempel på författare är Myles Downey och John Whitmore.  

I och med att coachingbegreppet används inom så många olika områden finns det också 

en del förvirring om vad just coaching innebär.  

Grovt kan man dela in coaching i två inriktningar. Det finns de som hävdar att coaching 

är allt vad en coach, ledare eller konsult gör för att frigöra potential och sedan finns det 

de som hävdar att det är ett sätt att göra detta på. Den första inriktningen handlar om en 

funktion medan den andra handlar mer om en stil att leda. Av de som är anhängare av 

den första inriktningen, coaching som en funktion, kan följande definitioner på coaching 

användas; 

”Coaching  är  konsten  att  underlätta  för  någon  annans  prestation, 

inlärning och utveckling.”       

 (Downey, 1999) 

”Coaching är att  frigöra en persons potential  för att maximera dennes 

prestation. Det är att hjälpa honom att lära, hellre än att lära honom.” 

 ( Whitmore, 1997) 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”Coaching, förstår du, är inte att berätta för folk vad de ska göra; det är 

att  ge  dem  möjlighet  att  undersöka  vad  de  gör  i  ljuset  av  sina 

intentioner.”  

(Flaherty, 1999) 

En definition av vad coaching är från dem som ställer sig bakom den andra inriktningen 

låter såhär; 

”Coaching täcker allt från att hjälpa folk att lära sig ett nytt datasystem 

till att hjälpa folk att vidga sin syn på vad organisationen gör. Vår mest 

välkända  version  av  coaching  är  självfallet  idrottsmän  där  coachen 

hjälper  personen  att  förbättra  ett  golf  eller  tennisslag  genom  att 

observera,  diagnostisera,  ge  feedback,  demonstrera  och  ange 

träningsrutiner  och  mål.  Motsatt  har  vi  en  coach  som  går  igenom 

resultatet med 360 graders feedback tillsammans med klienten.”  

(Schein, i Goldsmith, 2000) 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4.2. Ledaregenskaper och beteenden 

I  början  av  forskningen  kring  ledarskap  fokuserades  det  i  stort  sett  enbart  på  vilka 

egenskaper och kunskaper som de stora ledarna har och hade. Åsikten var att ”leaders 

are born – not made”. Det ansågs med andra ord att de stora  ledarna var  födda till att 

vara  just  ledare  och  att  det  inte  var  något  man  kunde  lära  sig.    Utvecklingen  inom 

forskningen  har  dock  förflyttats  till  området  kring  det  situationsspecifika  ledarskapet 

samt från stabila egenskaper till förändringsbara beteenden. Det kanske bästa försöket 

att förstå de olika kategoriseringar som finns inom forskningen har gjorts av Behling och 

Schriesheim (Cox, 2007). De utvecklade ett schema över de olika typerna av ledarskap. 

Det sätt  som Behling och Schriesheim har gjort sin uppdelning är ett  sätt  att dela upp 

olika typer av ledar‐ eller coachingstilar som finns. Jag kommer nedan att ge exempel på 

fyra teorier som kan härledas till de olika fälten i schemat.  

 

Universal Trait Theories of Leadership  

Som jag skrev i förra stycket är den tidiga forskningen kring ledarskap av den åsikten att 

det  fanns personer  som var  födda  till  att bli  ledare. De hade  särskilda egenskaper och 

  Egenskaper  Beteende 

Mer allmänt  Egenskaper eller ”great man”

teori 

• Stora  ledare är  födda 

med personliga egenskaper 

som  gör  att  de  lyckas  som 

ledare i alla situationer 

Michigan  och  Ohio  State 

studier 

• Stora  ledare  utövar 

generella  beteenden  som 

kan läras in. 

Mer specifikt  Fielder´s contingency theory 

• Personliga 

egenskaper  som  leder  till 

att man som ledare lyckas i 

vissa  situationer  men  kan 

misslyckas i en annan. 

Situationspecifika teorier 

• Effektivt  ledarskap 

är  en  funktion  av  inlärda 

beteenden  som  är 

situationsspecifika. 

Ledarnas karaktärer 

Si
tu
at
io
n
en
s 
gr
ad
 a
v 
ge
n
er
al
it
et
 

Fritt översatt från O Behling och C. Schriesheim, Organizational behavior: Theory, Research and 
application (1976) 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personliga karaktärer som gör att de passar för att leda andra människor. Uppfattningen 

var  att  dessa  människor  skulle  lyckas  i  vilken  situation  de  än  sattes  i.  De  personliga 

karaktärerna  och  egenskaperna  var  stabila  till  sin  natur.  Genom  att  låta  människor 

genomgå  ett  personlighetstest  ansågs  detta  kunna  identifiera  dessa  egenskaper  och 

karaktärer  hos  människor  och  ledare.  Denna  uppfattning  var  stark  fram  till  andra 

världskriget men tappade sedan sin tilltro till  förmån för  forskning kring att  ledarskap 

behöver vara olika i olika situationer för att vara framgångsrikt.  (Cox, 2007)  

 

Universal Behavior Theories of Leadership  

Efter  att  forskningen  gått  ifrån  uppfattningen  att  ledarskap  handlade  om  generella 

egenskaper  som  gjorde  ledaren  framgångsrik  övergick  istället  forskningen  till  att 

studera generella beteenden som framgångsrika ledare visade upp. Detta synsätt gjorde 

att nu kunde  i stort sett vem som helst bli en framgångsrik  ledare  i och med att dessa 

beteenden gick att lära sig, till skillnad från de tidigare egenskaperna som man antingen 

”hade” eller så ”hade man dem inte”.  Nu löd devisen ”leaders are made – not born”. Det 

var framförallt två studier som var drivande bakom denna inriktning. Den ena kom från 

Ohio State University och den andra från University of Michigan. Dessa studier kom fram 

med  ett  frågeformulär,  Leader  Behavior  Description  Questionaire  (LBDQ),  som 

användes för att hitta de beteenden som gjorde ledarna framgångsrika men också att de 

hittade  två  faktorer  som  karaktäriserade  ledarnas  beteenden.  Dessa  beteenden  kallas 

consideration och initiating structure. Som ofta när det gäller uttryck på engelska är det 

svårt  att  hitta  en  adekvat  översättning  varför  jag  väljer  att  använda  de  engelska 

uttrycken.  När  det  talas  om  consideration  syftas  det  på  en  ledare  som  visar  vänskap, 

tillit, respekt och värme mellan sig och de aktiva. Vad gäller initiating structure  så är det 

en  ledare  som  har  tydliga  ramar  och  riktlinjer  som  han  jobbar  efter  när  det  gäller 

organisation  och  kommunikation.  De  olika  beteendena  är  relativt  oberoende  av 

varandra men inte nödvändigtvis oförenliga. (Cox, 2007) 

Consideration  Initiating structure 

Relationsmotiverad  Uppgiftsmotiverad 

Demokratisk  Autokratisk 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Jämlik  Auktoritär 

Inriktad på utövaren  Inriktad på resultatet 
Ledarskapstilar motsvarande consideration och initiating structure. (Cox, 2007) 

 

Fiedler´s Contingency Theory  

En teori som delvis bygger på den teori som Universal Behavior Theories of Leadership 

bygger på är Fiedlers eventualitetsteori3 (Cox, 2007).   Fiedlers  teori grundar sig på att 

ledarskapets framgång är beroende på vilken situation det handlar om och att en typ av 

ledarskap  kan  vara  framgångsrik  i  en  situation  men  inte  i  en  annan.  Med  andra  ord 

beror  det  på  omkringliggande  faktorer  såsom  miljön.  Till  skillnad  från  många  andra 

forskare  inom det situationsspecifika  ledarskapet utgår han från att egenskaperna hos 

ledaren  är  stabila  och  att  framgången  i  sitt  ledarskap  beror  på  hur  gruppen  tillåter 

ledaren att påverka och agera. Framgången grundar sig alltså på ledarens personlighet 

och  huruvida  situationen  ger  ledaren  makt,  kontroll  och  möjlighet  att  påverka.    Vad 

gäller  ledarnas  personlighet  utgår  även  Fiedler  från  att  man  som  ledare  antingen  är 

relationsmotiverad  eller  uppgiftsmotiverad.  Är  ledaren  relationsmotiverad  är  det 

viktigare  att  upprätthålla  en  god  relation  med  utövaren  är  att  utövaren  lyckas  i  sin 

prestation. Motpolen är således den uppgiftsmotiverade ledaren där det viktigaste är att 

utövaren lyckas i sin prestation.  

 

Chelladurai’s multidimensionella modell av ledarskap 

Chelladurai  (1999)  har  tagit  fram  en  modell  för  ledarskap  som  han  kallar  den 

multidimensionella modellen  av  ledarskap.  Han  vill med  denna  visa  på  att  utövarens 

tillfredställelse och framgång är ett resultat av interaktionen mellan tre komponenter av 

ledarskapet,  det  föreskrivna  ledarskapet,  det  föredragna  ledarskapet  och  det  faktiska 

ledarskapet. 

 

                                                        

3 Fiedler´s contingency Theory 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Den multidimensionella modellen. (Chelladurai  1999) 

Även Fahlström (2001) har i sin studie använt sig av Den multidimensionella modellen 

för  ledarskap men har också kommit  fram till en utveckling av modellen där han visar 

att  det  är  vikigt  att  både  ta  hänsyn  till  den  kultur  som  råder  i  klubben,  i  förbundet,  i 

landet eller i den specifika idrotten. Fahlström menar att modellen behövs sättas in i en 

kontext. Varierar det kontext som coachen agerar i kommer också resultatet att variera. 

 

Utveckling av den multidimensionella ledarskapsmodellen. (Fahlström, 2001) 

Situationens 
egenskaper 

Föreskrivet 

Ledarens 
egenskaper 

Utövarnas 
egenskaper  Föredraget 

Tillfredställelse 

Prestation Verkligt 

Bakomliggande faktorer               Ledarbeteende                                          Resultat/konsekvens 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Fler andra studier stödjer Chelladurai. Framförallt när det gäller hans påstående att när 

flera beteenden stämmer överens, det  föreskrivna, det  aktuella och det  föredragna,  så 

förbättras utövarens resultat (Reimer & Chelladurai, 1995, Reimer & Toon, 2001, Vealey, 

Armstrong, Comar & Greenleaf 1998) 

Chelladurai,  tillsammans med  Saleh  (1980),  utvecklade The  Leadership  Scale  for  Sport 

(LSS).  Detta  är  ett  sätt  att  mäta  coachingbeteenden  inom  idrotten.  LSS  består  av  40 

frågor  och  mäter  fem  olika  coachingbeteenden;  beteende  på  träning,  auktoritärt 

beteende, demokratiskt beteende, social stöttning och belöningsbeteende.  

 

4.3. Ledarstilar 

Ett ledarskap kan utövas på olika sätt. När jag här väljer att presentera olika ledarstilar 

utgår  jag  från vissa grundläggande drag och mönster  som  finns  i  ledarens handlingar, 

med andra ord vad han eller hon lägger vikt vid i utförandet av ledarskapet. Hur ledaren 

väljer  att  utöva  sitt  ledarskap  kan  kategoriseras  i  olika  stilar  som  här  presenteras.

   

Auktoritärt, demokratiskt och ”låt gå”ledarskap 

En  vanlig  och  enkel  uppdelning  vad  gäller  ledarskapsilar  kan  göras  i  auktoritärt, 

demokratiskt och  låt gå‐ledarskap (Bruzelius och Skärvad, 2000). En auktoritär ledare 

väljer att bestämma allting  själv och delegerar  sedan uppgifter  till  sina underordnade. 

Det sker enbart en envägskommunikation mellan coachen och utövaren där coachen är 

den  som  kommunicerar.  Den  demokratiske  coachen  använder  sig  av  en 

tvåvägskommunikation  och  han  tar  besluten  tillsammans med  sina  utövare.  En  coach 

som  använder  sig  av  ett  låt  gå‐ledarskap  släpper  gruppen  eller  sina  utövare  fritt  och 

låter de helt och hållet själva bestämma över vad som ska hända och göras.  

 

The Managerial Grid  

Efter  inspiration  av  Fiedler  har  Robert  Blake  och  Jane  Mouton  (1982)  utvecklat  en 

modell  eller  schematisk  bild  av  hur  jag  som  ledare  kan  skifta  mellan  att  vara 

relationsinriktad och uppgiftsinriktad. Blake och Mouton har utifrån detta synsätt tagit 



  15 

fram  fem  olika  ledarstilar  som  alla  har  olika  grad  av  just  relationsinriktning  och 

uppgiftsinriktning. Som går att utläsa i bilden nedan är Idealchefen den mest optimala. 

Denna  ledare/chef/coach  är  både  angelägen  att  vara  relationsinriktad  och 

uppgiftsinriktad. 

 

                      

 

 

Situationsanpassat ledarskap  

Det råder delade meningar om vad som är den bästa och mest optimala ledarstilen. Likt 

Fielder  (1967)  och  även  Blake  och Mouton  (1982)  har  Hersey  och  Blanchard  (1993) 

skapat  en  teori  kring  ledarskap  som  både  fokuserar  på  relationen  till,  och  mellan, 

utövarna  och  uppgiften  som  ska  utföras.  Denna  teori  har  de  valt  att  kalla 

Situationsinriktad  ledarskap.  Grundtanken  är  att  beroende  på  situation  och  vilken 

uppgift  det  är  som  ska  utföras  behövs  ledarskapet  och  ledarstilen  anpassas  efter  det. 

Hersey och Blanchard betonar också vikten av att  ta hänsyn  till gruppens mognad. De 

anser dock inte som Blake och Mouton att det optimala är Idealchefen i alla lägen utan 

att det som sagt beror på situationen. (Bruzelius och Skärvad, 2000). 

Relationsinriktning 

Uppgiftsinriktning 

            Relationsinriktning/ Uppgiftsinriktning 



  16 

   

 

Fritt från Bruzelius och Skärvad (2000) 

Även Tannenbaum och Schmidt (1973) har belyst teorin om att situationen bestämmer 

ledarstilen. Det som dock skiljer deras teori från Blake och Mouton är att modellen även 

tar hänsyn till maktfrågan mellan ledaren och följaren, eller coachen och utövaren om vi 

pratar  idrott. De anser att det viktigaste beslutet som måste tas  inom en grupp är hur 

besluten ska fattas. En viktig poäng i Tannenbaum och Schmidts modell resonemang är 

just att ledarstilen är en fråga vad gäller fördelningen av makt.  

 

Coachande ledarskap 

Det  som många  gånger  är  den  vanligaste  ledarstilen  inom  idrotten  är  det  coachande 

ledarskapet  (Bruzelius  och  Skärvad,  2001).  Detta  har  på  senare  tid  också  blivit  mer 

vanligt även utanför idrottens värld. Coachen har som uppgift att förstå sina utövare, se 

till att de är motiverade och engagerade inför de uppgifter som ska utföras. Diskussion 

och delegering är två viktiga ingredienser i detta ledarskap. Den enskilde utövarens vilja 

är en central  faktor  för  framgång och det  ligger hos coachen att se  till att denna finns. 

Det ligger även på coachens bord att vara orienterad och medveten om vad som händer i 

omvärlden  samt  i  den  egna  organisationen.  Enligt  Bruzelius  och  Skärvad  (2001)  är 

tålamod, objektivitet, stöd, förmåga att kommunicera, vara bra på att lyssna, vara öppen 

för nya  idéer och  synpunkter  samt att ha  en god  förståelse viktiga egenskaper hos en 

coachande ledare. 

Hög       Gruppens mognad        Låg 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De fördelar som lyfts fram är att denna ledarstil leder till högre produktivitet i och med 

att det bästa  lyfts  fram hos varje utövare. Utövarna känner  sig också mer kompetenta 

och har då också möjlighet att generera fler kreativa idéer. 

 

Ledarskapets paradoxer  

Att vara en  framgångsrik  ledare är ofta ett  spel och det gäller att hela  tiden reflektera 

över sitt sätt att vara och agera för att uppnå bästa resultat. För att illustrera detta har 

Per Sörensen (1992)  i Svedbergs bok Gruppsykologi (2003) gjort en uppställning som 

han kallar Ledarskapets paradoxer. Denna ger en tydlig bild av de avväganden som en 

coach hela tiden får jobba med. 

 

Etablera ett nära förhållande till dina utövare 

Närhet  är  en  förutsättning  för  en  öppen  kommunikation 

och för att kunna vägleda, inspirera och motivera. 

Håll avstånd 

Avstånd  är  nödvändigt  för  att  kunna  göra  klara 

bedömningar,  se  båda  sidor  i  en  konflikt  och  ibland 

behöva  fatta  beslut  som  strider  mot  utövarnas 

uppfattningar.  

Gå före och visa vägen! 

Var  synlig  –  ett  gott  exempel–  på  färden  mot  utövarens 

mål. 

Håll dig i bakgrunden! 

En  låg  profil  gör  att  dina  utövare  också  kan  synas  och 

växa. De som erfar  då att det  är deras  idéer och  förslag 

som realiseras. 

Visa utövarna tillit! 

Tillit främjar ansvar och motivation. Häng inte över axeln 

på dem. 

Följ arbetet! 

Genom kontroll visar du  intresse  för deras prestationer. 

Det  är  också  ett  villkor  för  att  kunna  ge  nyanserad  och 

konstruktiv feedback. 

Var tolerant! 

Tolerans innebör att man erkänner att människor är olika, 

och att det finns flera sätt att åstadkomma goda resultat. 

Var  tydlig och visa hur du vill att saker och  ting ska 

fungera! 

Principfasthet förhindrar förvirring och otrygghet. 

Planera din tid ordentligt! 

Prioritering gör att man kan ägna sig åt väsentligheter och 

inte låter sig styras av tillfälligheter i omvärlden. 

Var tillgänglig! 

Flexibilitet  är  nödvändig  för  att  kunna  hantera  det 

oförutsedda. 

Ge uttryck för vad du känner och tycker! 

Genom öppenhet är du tydlig och visar medarbetarna var 

du står. 

Var diplomatisk! 

Diskretion förhindrar att du skadar det du önskar främja. 

Låt inte det bästa bli det godas fiende. 

Var visionär! 

Tillåt dig tänka otraditionellt och långsiktigt. 

Stå med både fötterna på jorden! 

Du  måste  kunna  lösa  vardagliga  och  jordnära 

arbetsuppgifter. 

Eftersträva konsensus! 

Dialog  reducerar  risken  att  besluten  undermineras.  Låt 

dem ta tid att mogna fram! 

Ha inte beslutsångest! 

Beslutsförmåga  hindrar  att  nödvändiga  beslut  förhalas 

eller inte fattas alls. Ha högt tempo i viktiga frågor! 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Var dynamisk! 

Ibland  måste  du  fatta  beslut  med  ett  ofullständigt 

underlag. Annars tappar du tempo. 

Var eftertänksam! 

Använd all kunskap och erfarenhet som kan mobiliseras 

innan besluten fattas. 

Var självsäker! 

Annars sprider du osäkerhet omkring dig. 

Var ödmjuk! 

Annars  tappar  du  förmågan  att  ändra  din  egen  inre 

kartbild i takt med att verkligheten förändras. 

Fritt efter Svedberg (2003) 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5. Tidigare forskning 
Martens  (1987)  skriver  om  fyra  komponenter  för  ett  effektivt  ledarskap  vilka  går  i 

samma linje som Chelladurai (1999) förespråkar.  Martens anser att ledarens kvaliteter, 

ledarstilen,  hur  situationen  ser  ut  samt  utövarnas  kvaliteter  påverkar  hur  effektivt 

ledarskapet blir. Vidare skriver Martens att som coach gäller det att inte bara fokusera 

på målet,  vilket  ofta  är  att  vinna,  utan  även  på  stegen  som  leder  till målet.  Annars  är 

risken stor att vi inte når målet. 

Fler komponenter som Martens (1987) anser viktiga  för att lyckas som ledare handlar 

om kommunikation. Du ska ha kunskap om hur du sänder budskap, hur du ger feedback 

och  vilka  olika  typer  av  feedback  det  finns  samt  behöver  du  ha  kunskap  om  hur  du 

lyssnar  på  ett  effektivt  sätt.  Även  Gjerde  (2003)  tar  upp  hur  viktigt  det  är  att  kunna 

lyssna och göra det på rätt sätt. Hon poängterar att det är skillnad på att lyssna och att 

höra. Att höra är den fysiska reaktion som sker när vi uppfattar ljud medan att lyssna är 

mer  än  så.  De  definitioner  som  finns  nämner  ord  som  att  ta  emot,  tolka,  analysera, 

bevara och handla. Poängteras bör också att det är en aktiv process att lyssna.  

Andra  kompetenser  som  man  som  coach  bör  besitta  är  konflikthantering  (Martens 

1987).  Vilka  metoder  finns  det  för  att  lösa  konflikter  och  hur  använder  jag  dessa  på 

bästa sätt? 

Effektiv coaching är något som Cassidy, Jones och Potrac (2009) skriver om. De hänvisar 

till en studie som genomfördes med 200 studenter där de fick lista olika karaktärsdrag 

som  en  bra  coach  har.  Deras  svar  blev,  tålmodig,  erfaren,  en  god  kommunikatör,  har 

kunskap om  färdigheter,  kan motivera, har humor, kan hantera människor,  äventyrlig, 

flexibel, organiserad, inte bara diktator, har ett öppet sinne, kan lära ut, punktlig, har en 

tydlig röst och använder tiden på ett smart sätt. Vidare diskuteras effektiv coaching och 

en effektiv coach (Lyle, 2002). Är detta samma sak eller skiljer det något? Om det i så fall 

skiljer sig, vad är det som är skillnaden?  

Inom  skolan  finns  viss  forskning  om  vad  en  lärare  ska  kunna  och  vad  den  ska  kunna 

göra  (Ingvarsson & Rowe,  2007).  Inom  coachingen  anser man  att  situationen  är  ännu 

värre i form av att det finns än mindre forskning gjord (Cassidy, Jones och Potrac, 2009). 

I  forskningen och  i  litteraturen används ordet coachingkvalitet  istället  för att  fokusera 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på effektiv coaching eller att coacha effektivt. Kvalitativ coaching är att ha ett holistiskt 

synsätt  där  coachen  ser  utövaren  som  en  levande  människa  och  inte  bara  som  en 

mekanisk kropp eller som en vara som han eller hon kan göra vad de vill med. Ett citat 

som  just  visar  på  detta  är  hämtat  från  Graham  Taylor,  en  före  detta  fotbollscoach  i 

England. 

”Unless people are willing to listen to you, unless you are prepared to listen to them and 

understand  them as  people,  the best  coachning book  in  the world  isn’t  going  to help 

you. It all comes back to the relationships that you have with your players and the trust 

that exists between you. That’s just life.”  

(Jones et al. 2004) 

På uppdrag av Riksidrottsförbundet  (RF) har Eriksson  (2006) genomfört  en  studie av 

svenska  elittränare där  syftet var att  skapa en bild av den  svenske elitidrottstränaren 

vilken anses vara den viktigaste resurspersonen kring den aktive.  Resultatet av studien 

var  att  den  svenske  elitcoachen  är  en man,  runt  40  år  och  högskoleutbildad. Han  har 

själv varit  aktiv och deltagit  i  internationella mästerskap. Han ser  sitt  ledarskap som  i 

princip  medfött  och  som  en  del  av  hans  personlighet.  Han  började  sin  tränarkarriär 

under gymnasietiden. I genomsnitt har han varit tränare i över 15 år och har vanligtvis 

en deltidsanställning i kombination med ett civilt jobb. Han har haft tränaruppdrag från 

barnidrott  upp  till  nuvarande  nivå  som  handlar  om  landslag  och  internationella 

mästerskap. Under sin tränarkarriär har han varit i 3‐4 föreningar. Hans utveckling har 

främst  påverkats  av  den  egna  drivkraften,  nyfikenhet,  genom  olika  utbyten  och 

samarbeten med andra tränare, egna erfarenheter och kunskaper som aktiv samt genom 

olika utbildningar. 

Den  svenske  elitcoachen  har  genomgått  alla  steg  inom  den  egna  idrottens 

tränarutbildning. Han anser  inte att utbildningen  inom den egna  idrotten är  tillräcklig 

men anser ändå att det finns god kunskap inom ledarskap, teknisk och taktisk träning. 

Den  ideala  utbildningen  för högre  tränare  anser  han  handla om  att  anpassa  den  efter 

behov  vad  gäller  fördjupning och  spetsutbildning. Den  får  gärna  ske  på  högskolenivå. 

Den  ska  även  innehålla  ett  internationellt  samspel,  samarbete  mellan  olika  idrotter, 

mentorskap  och  en  återkommande  fortbildning.  Det  som  det  bör  fokuseras  på  är 

ledarskap och psykologi samt specialidrottens träningslära vad gäller teknik och taktik. 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Tränarfilosofin  bygger  på  att  ha  individen  i  centrum,  ge  individen  ett  egenansvar,  att 

skapa trivsel och trygghet hos utövarna, att ha en helhetssyn, ställa krav samt att vara 

målinriktad.  

Vad gäller de personliga egenskaperna som är viktiga är det enligt studien erfarenhet, 

engagemang, vara lyhörd, ha tålamod, vara envis, ha en social kompetens, vara ödmjuk 

samt ha ett gott självförtroende. 

En  forskare  som har utgått  från Chelladurais multidimensionella modell  för  ledarskap 

med  tillägg  från  Fahlström  (2001)  och  sedan  tittat  på  det  som  Åke  Daun  (1994) 

beskriver som specifika karaktärer hos svenskar är Rylander (2006). Dessa karaktärer 

skapar  en  speciell  kultur  hos  bland  annat  svenska  idrottscoacher.  Genom  att  sedan 

intervjua  framgångsrika  coacher  inom  idrotten  har  han  tittat  på  just  de  specifika 

karaktärerna och  studerat hur de påverkar deras  ledarskap. Denna  studie är också en 

delstudie  i  Annerstedts  Framgångsrikt  ledarskap  inom  elitidrott  (2006).  Resultatet  av 

Rylanders studie är att flera av de drag som Daun tar upp inte visar sig i deras ledarskap. 

Det  gäller  de  kulturspecifika  dragen  blyghet,  oberoende,  konfliktundvikande  och 

förnuftsorientering.    Dock  finns  det  några  som  jag  kan  se  tydliga  tecken  av  och  det  är 

coachernas syn på kollektivism och individualism samt rättvisa och demokrati.   

Annerstedts  studie  går  ut  på  att  ”belysa  framgångsrikt  ledarskap  på  elitnivå  och 

coacherna karaktäriserar sitt ledarskap”.   Han har förutom att tittat på hur kulturen tar 

sig i uttryck i coachernas beteenden och ledarfilosofi också tittat på hur de blir coacher, 

hur  deras  ledarfilosofier  ser  ut,  hur  man  som  ledare  motiveras  till  att  ägna  sig  åt 

ledarskap  på  elitnivå  samt  utvecklar  sitt  ledarskap.  Utbildningsbakgrunden  var  bland 

respondenterna ganska  låg,  i  alla  fall ur ett akademiskt perspektiv. Däremot har de en 

gedigen utbildning inom idrotten. Alla har de funderat på sin ledarfilosofi men endast en 

har en filosofi som är teoretiskt förankrad. Generellt sett har det gått från en auktoritär 

stil  till  en mer  demokratisk  och  situationsanpassad  stil.  Graden  av  uppgiftsorienterad 

respektive relationsorienterad varierar och studien visar att de olika utgångspunkterna 

kan  kombineras.  Deras  engagemang  bottnar  i  mångt  och  mycket  i  ”kärleken  till 

idrotten”. När det gäller sista frågan om hur man som ledare utvecklar sitt ledarskap så 

är dessa coacher genomgående nyfikna och har en strävan att alltid lära sig mer. 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Noterbart är att Annerstedt (2006) och Eriksson (2006) skiljer sig vad gäller coachernas 

utbildningsnivå.  Annerstedt  menar  att  coachernas  utbildningsbakgrund  är  svag  om 

utgångspunkten är akademisk medan Eriksson beskriver den svenske elitcoachen som 

högutbildad. En möjlig förklaring till detta är undersökningarnas urval. Annerstedt har 

enbart fokuserat på tolv förbundskaptener men Eriksson har tittat på ett bredare urval 

när det gäller elitcoacher. De som Eriksson studerat har  förmodligen gått den ”vanliga 

vägen”  medan  många  förbundskaptener  kommer  direkt  från  en  aktiv  karriär.  Den 

”vanliga  vägen”  anses  vara  att  man  som  ledare  går  de  olika  stegutbildningar 

(tränarutbildningar) som finns inom respektive idrott. Här finns den en risk att ledarna 

formas och att många blir likformiga i sitt sätt att vara och agera. 

Framgångsfaktorer  vad  gäller  elittränarskapet  i  fotboll,  ishockey  och  bandy  är  något 

som Lennartsson (2007) studerat. Det faktorer är bland annat att de fokuserar på ”här 

och  nu”,  de  har  långa  karriärer  inom  idrotten,  de  arbetar,  är  noggranna  och  visar 

engagemang. De anser sig ha stor kunskap inom sin idrott och inom ledarskap. De har en 

tydlig självbild, är ödmjuka och använder sig av ett situationsinriktat ledarskap. Detta är 

ett  urval  av  de  resultat  som  finns  i  hans  studie  och  flera  av  dessa  styrker  det  som 

Eriksson (2006) kom fram till. 

Martindale, Collins och Abraham (2007) har studerat coacher och deras uppfattning om 

hur ett bra  ledarskap  ser ut.  De  kommer  i  sin  studie  fram  till  ett  antal kännetecken,  i 

detta  fall  för  effektiv  talangutveckling,  för  ett  framgångsrikt  ledarskap.  Dessa 

kännetecken och metoder innehåller bland annat att ledaren ska se hela människan, ha 

väl  utvecklade  kunskaper  inom  fysik,  taktik,  teknik  och  mental  träning,  arbeta 

systematiskt  och målinriktat  samt  arbeta med  ett  ökat  egenansvar  ju  längre  talangen 

kommit i sin utveckling.   Även dessa resultat stämmer överens med både Eriksson och 

Lennartssons studier. 

Med  utgångspunkt  i  Chelladurais  och  Saleh  (1980)  modell  har  Höigaard,  Jones  och 

Peters  (2008)  studerat  norsk  elitfotboll  och  där  undersökt  vilka  beteenden  som  de 

aktiva föredrar i två olika situationer, dels när det går bra och laget upplever framgång, 

dels när det går dåligt och laget upplever motgång. Frågorna ställdes enbart hypotetiskt 

och inte i en faktisk situation vilket man som läsare ska ta med i beräkningen. Resultatet 

av  deras  studie  stödjer  den  tidigare  forskningen  genom  att  identifiera  tre 

ledarbeteenden  oavsett  hur  det  går  för  laget.  De  beteenden  som  kom  fram  var  att 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coacherna  skulle  ge  positiv  feedback,  ge  träning  och  instruktion  samt  ha  ett 

demokratiskt  synsätt. Det  fanns  sedan vissa  skillnader  i  vad  som var viktigast när det 

gäller  ledarbeteendet beroende ålder,  erfarenhet och även till viss del hur det gick  för 

laget.  

En  annan  utgångspunkt  vad  gäller  kunskap,  kompetens  och  beteende  hos  ledare  och 

coacher  är  i  vilken miljö,  de  skaffar  sig  denna  kunskap.  Detta  kan  utläsas  i  Erikssons 

(2006) studie. En annan studie  som också tittat på detta är gjord av Erickson, Bruner, 

McDonad och Côté (2008). De studerade i vilka sammanhang som Kanadensiska coacher 

fått sin kunskap och ledarkompetens. Framförallt har de fått den genom att faktiskt vara 

coach, med andra ord genom erfarenhet. En annan källa som de anser viktig och som ger 

mycket är genom diskussion och interaktion med andra samt att ha en mentor som stöd 

och hjälp. Utöver dessa källor nämner de framförallt The National Coaching Certification 

program samt litteratur och elektroniska källor. 

5.1. Teoretisk utgångspunkt 

Jag har i den teoretiska bakgrunden och i avsnittet om tidigare forskning valt att ge en 

bred bild av vilka ledarskapsmodeller och stilar det finns. Därför vill jag klargöra vad jag 

kommer att ha mina utgångspunkter när det gäller teorin.  

Studiens  teoretiska  utgångspunkt  är  Chelladurai  (1999)  och  hans Multidimensionella 

ledarskapsmodell  med  tillägg  från  Fahlström  (2001).  Det  är  mot  denna  modell  jag 

kommer att ställa mina intervjusvar, resultat samt föra en diskussion. 

När  det  gäller  konstruktionen  av  intervjun  kommer  dessa  att  utgå  fån  Chelladurai  & 

Saleh (1978) och deras Leadership Scale for Sports (LSS). LSS är uppdelad i 5 områden 

och är en enkät  som beskriver ditt  ledarbeteende utifrån 40 påståenden där du  sedan 

får ange hur ofta du tillämpar det som står i påståendet. De områden som är framtagna 

är  1.  Träning  och  instruktion,  2.  Demokratiskt  beteende,  3.  Auktoritärt  beteende,  4. 

Social  stöttning  och  5.  Positiv  feedback.  I  min  intervjuguide  utgår  jag  från  dessa  fem 

områden  samt  de  påståenden  som  finns.  Dock  har  jag  omformulerat  påståendena  till 

frågor samt anpassat dem till en intervju istället för en enkät. 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6. Metod 

6.1. Undersökningsansats  

Patel och Davidsson (1994) beskriver den explorativa undersökningen som ett sätt att 

skaffa sig kunskap inom de områden där det upplevs att kunskap saknas. Målet med en 

explorativ  undersökning  blir  då  att  inhämta  så mycket  information  och  kunskap  som 

möjligt inom ett bestämt problemområde.  

Det verktyg som används i studien, Leadership Scale for Sports (LSS) har använts i flera 

tidigare studier4 men har använts som en enkät och studierna har då varit av kvantitativ 

karaktär.  Studierna har också använts på  ledare/coacher.  I denna  studie har LSS  legat 

som grund för konstruktionen av frågor samt att empirin är inhämtad genom intervjuer 

och inte genom enkätform. Detta har gjort det möjligt att få ett mer uttömmande svar än 

vad som tillåts i en enkät. Med bakgrund av detta ser jag studien som explorativ. 

Avsikten med studien är att skaffa kunskap hos de aktiva vad gäller coachen och enligt 

den tidigare forskningen finns det luckor vad gäller denna fråga.  Med anledning av detta 

genomfördes studien med denna ansats samtidigt som studien har en hypotesprövande 

ansats.  Även  om  det  saknas  viss  kunskap  har  empiri  hämtats  in  och  sedan  använts  i 

skapandet  av modeller.  Denna modell  används  sedan  genom  att  ställa  ny  empiri mot 

dessa modeller. 

6.2. Kvalitativ metod 

Studien  är  genomförd  med  en  kvalitativ  metod  (Bryman,  2001).  Det  som  vanligtvis 

karaktäriserar den kvalitativa metoden är för det första att man har en induktiv syn när 

det  gäller  förhållandet  mellan  teori  och  praktik.    Genom  de  praktiska 

forskningsresultaten  skapas  ny  teori.  Det  andra  är  att  jag  som  forskare  har  en 

tolkningsinriktad ståndpunkt vilken bygger på att jag vill förstå den sociala verkligheten 

beroende av hur deltagarna tolkar den. Det tredje är att den ontologiska ståndpunkten 

                                                        

4 Exempel på detta är VanGorden, K. M. (2005) Coaching leadership preferences and 
perceptions of directors of athletics, coaches, and athletes. Eugene, OR : Kinesiology 
Publications, University of Oregon. http://kinpubs.uoregon.edu/ ,  Butcher, J. P. (2003) 
Leadership styles of female collegiate field hockey coaches. Eugene, OR : Kinesiology 
Publications, University of Oregon. http://kinpubs.uoregon.edu/ 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är konstruktivistisk och det anses då att sociala egenskaper är ett samspel mellan olika 

individer. (Bryman, 2001)  

I  studien  har  LSS‐formuläret  för  första  gången  varit  utgångspunkten  i  en  kvalitativ 

studie och en förhoppning är att resultaten kan ge en djupare förståelse än vad de skulle 

gjort om studien varit kvantitativ. 

6.2.1. Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna  var  av  semistrukturerad  karaktär  (Bryman,  2001).  En  semistrukturerad 

intervju består av en intervjuguide som innehåller olika teman. Intervjuaren har här en 

frihet att ändra på ordningen på  frågorna och har även möjlighet att  lägga till eller att 

dra  ifrån  frågor  under  intervjuernas  gång.  Genom  att  använda  sig  av  tematisering  i 

intervjuguiden  klargörs  syftet  med  studien  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  Den 

tematisering  som  studien  utgår  från  är  hämtad  ur  Chelladurais  och  Salehs  (1980) 

Leadership Scale  for  Sports (LSS) med  tillägg om coachernas och de  aktivas  bakgrund. 

Även  frågorna är konstruerade efter LSS med den  skillnaden att LSS ursprungligen är 

ämnad att användas på coacher och ledare och därför har frågorna omformulerats något 

för att passa urvalet.   Utöver de  frågor som utgår  från LSS  finns också  frågor kring de 

aktivas  bakgrund med  samt  frågor  som  rör  coachens  bakgrund  såsom  kön,  ålder  och 

utbildning. 

6.2.1.1. Tematisering 

LSS  bygger  på  fyra  teman;  Träning  och  instruktion,  Demokratiskt  eller  Auktoritärt 

beteende, Social stöttning och Positiv feedback. Inom varje tema har de aktiva fått svara 

på ett  antal  frågor  som syftar  till  att  ta  reda på deras uppfattningar kring detta  tema. 

Utöver de  teman som  finns  inom LSS har  jag även  lagt  till  två  i  syfte att  få  en djupare 

förståelse och kunskap; bakgrund hos den aktive och bakgrund hos coachen. Även inom 

dessa teman har  jag ställt  frågor. Vid analysen har  jag samlat svaren på de  frågor som 

hör till samma tema. Jag har också analyserat svaren i syfte för att se om de aktiva gett 

svar som kan kategoriseras in under något annat tema. I och med att studien är baserad 

på  intervjuer har  jag haft denna möjlighet vilket  jag  förmodligen  inte hade haft om jag 

baserat den på enkäter. 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6.3. Urval  

Studien är genomförd med ett riktat urval5 (Patton, 2002). Logiken och tanken bakom 

ett  riktat  urval  kommer  utifrån  att  jag  som  forskare  fokuserar  på  att  förstå  det  jag 

studerar  på  djupet.  För  att  kunna  studera  fall  på  djupet  behöver  jag  välja 

informationsrika  fall.  Informationsrika  fall är de varifrån  jag kan  lära mig mycket av de 

centrala  frågeställningarna utifrån syftet på  studien, därav termen riktat urval.  I  syftet 

beskrivs de utvalda  som elitaktiva och de variabler som använts  i denna  studie  för att 

definiera elitaktiva är;  

• Att  deltagarna  ska  befinna  sig  på  en  nationell  toppnivå  inom  sin  idrott.  De  ska 

antingen vara eller ha varit rankade som den bäste/bästa eller bland de absolut 

bästa. 

• Att deltagarna ska vara eller ha varit en del av det svenska landslaget i sin idrott 

• Att deltagarna fortfarande ska vara aktiva  

Anledningen till att de fortfarande ska vara aktiva är att jag har valt i teorin att utgå från 

Chelladurais (1980) multidimensionella modell med tillägg av Fahlström (2001) där det 

förväntade beteendet spelar roll för tillfredställelsen och resultatet. I modellen är det de 

aktivas  förväntade  beteende  som  tas  upp  och  därför  valde  jag  just  att 

intervjupersonerna skulle vara aktiva.  

För  att  få  en  så  bred  bild  som  möjligt  är  deltagarna  både  män  och  kvinnor  och  de 

kommer  både  från  individuella  idrotter  och  från  lagidrotter.  De  idrotter  som  finns 

representerade  är  tennis,  simning,  skidskytte,  handboll,  fotboll och  ishockey.  Att  valet 

föll på just dessa idrotter har flera förklaringar.  

• Tennis  ‐  Sverige  har  varit  väldigt  framgångsrika  internationellt,  framförallt  på 

herrsidan.  

• Simning  ‐  Inom  simning  är  Sverige,  och  har  även  så  varit  en  tid,  väldigt 

framgångsrika.  

                                                        

5 Purposeful sampling 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• Skidskytte‐ Två motiv; dels är vi, och har varit, enormt framgångsrika, framförallt 

på damsidan. Och dels så har Wolfgang Pichler, landslagstränare inom skidskytte 

fått mycket uppmärksamhet för sitt sätt att träna och coacha.  

• Fotboll – Fotboll är den största idrotten i Sverige sett till antal utövare (RF 2007).  

• Ishockey ‐ Ishockeyn är tredje största lagidrott (RF 2007) och flera av de spelare 

som  idag  spelar  i  landslaget har meriter  från spel  i  olika  länder och  landslaget. 

Tre  kronor,  Sveriges  landslag  i  ishockey,  tillhör  världseliten  i  och  med  en 

tredjeplats i 2009 års världsmästerskap (http://www.swehockey.se).  

• Handboll  ‐  landslaget har under  stora  delar  av  1990‐talet och  även  i  början  på 

2000‐talet  tillhört  den  absoluta  världstoppen samtidigt  som deras  coach Bengt 

Johansson fått mycket uppmärksamhet kring sitt ledarskap.  

De som deltog i studien var; 

Therese Sjögran, fotboll 

Tomas Johansson, tennis 

Sofia Arvidsson, tennis 

Johan Pettersson, handboll 

Mattias Tjärnqvist, ishockey 

Björn Ferry, skidskytte 

Anna‐Carin Olofsson, skidskytte 

Stefan Nystrand, simning 

Jag är medveten om att det inte är en  jämn fördelning av kön mellan de aktiva men då 

jag inte har för avsikt att jämföra vad männen respektive kvinnorna svarar anser jag inte 

att det har någon betydelse.  

 

Avgränsning 

I Chelladurais (1999) modell med tillägg av Fahlström (2001) tas hänsyn till det kontext 

som den aktive och coachen befinner sig i. Jag kommer i denna studie inte att ta hänsyn 

och  studera  den  kontext  de  befinner  sig  i  utan  enbart  se  till  vad  som  händer mellan 

coachen och den aktive. 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6.4. Studiens genomförande 

De aktiva kontaktades  från början via e‐post och per telefon. Vissa kontaktades direkt 

medan andra kontaktades via deras klubb eller agent/manager. De fick innan de svarade 

om de ville delta i studien reda på dess syfte samt vilka frågor som skulle ställas till dem. 

Efter  deras  samtycke  att  delta  bestämdes  hur  varje  intervju  skulle  genomföras. 

Intervjuer genomfördes med åtta personer. De genomfördes på en plats som de aktiva 

fick  bestämma.  Två  av  intervjuerna  genomfördes  per  telefon.  Anledningen  till  att  två 

intervjuer  genomfördes  per  telefon  var  att  en  av  dem  bor  utomlands  och  skulle  inte 

befinna sig i Sverige under tiden då studien skulle genomföras och den andra ville helt 

enkelt att vi skulle göra den på telefon.  

Alla intervjuer spelades in efter medgivande av de aktiva och har sedan transkriberats. 

Efter det har innehållet i dessa intervjuer tematiserats och analyserats. 

 

6.5. Reliabilitet och validitet 

6.5.1. Extern reliabilitet  

Enligt  Bryman  (2001)  är  den  externa  reliabiliteten  ett  mått  på  hur  väl  studien  kan 

replikeras. När det gäller kvalitativ forskning är detta svårt, för att inte säga omöjligt, då 

resultatet  i  denna  typ  av  forskning  är  kopplat  till  just  den  individ  och  tidpunkt  som 

forskningen  genomfördes.  Skulle  en  likadan  studie  göras  vid  ett  annat  tillfälle,  med 

samma frågor och med samma deltagare, finns det en risk att svaren inte blir likadana 

då den sociala miljön och de sociala betingelserna kan ha ändrats. Bryman (2001) menar 

dock att man som forskare kan vidta åtgärder för att tillgodose detta krav i form av att 

gå  in  i en  liknande social roll som jag hade vid  första studietillfället. Denna studie har, 

precis  som  vanligtvis  vid  kvalitativ  forskning,  svårt  att  svara  upp  mot  den  externa 

reliabiliteten  i  och med att om samma studie skulle genomföras en andra gång  så kan 

deltagarnas  åsikter  och  uppfattningar  ha  ändrats  i  takt  med  att  de  skaffat  sig  nya 

kunskaper och erfarenheter. 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6.5.2. Intern reliabilitet 

Intern reliabilitet är ett mått på hur jag inom den grupp som genomför studien kommer 

överens  om  hur  tolkningen  av  resultatet  ska  ske  (Bryman,  2001).  Då  denna  studie 

endast är tolkad av en person kan studien anses ha en hög intern reliabilitet. 

6.5.3. Intern validitet 

Om en studie har en hög intern validitet så stämmer de observationer som gjorts och de 

teoretiska  idéer  som  forskaren  utvecklar  överens  med  varandra  (Bryman,  2001).  Att 

avgöra  om denna  studie  har  en  hög  intern  validitet  kan  vara  svårt  som  författare  att 

avgöra. Det som dock kan konstateras är att ambitionen och viljan har varit att det ska 

finnas. 

6.5.4. Extern validitet 

Den externa validiteten är ett mått på hur generaliserbart resultatet är till andra miljöer 

och situationer. I den kvalitativa forskningen finns det ofta ett problem med detta då det 

är  vanligt  att  man  använder  sig  av  fallstudier  eller  av  ett  begränsat  urval  (Bryman, 

2001). Resultaten från denna studie kan vara svåra att generalisera då urvalet är relativt 

begränsat och då blir  inte heller den externa  validiteten  så hög. Målet med studien är 

heller inte att generalisera. 

 

6.6. Etiska riktlinjer och hänsynstaganden 

Vid genomförandet av en studie finns det etiska riktlinjer som forskaren behöver väga in 

och  ta  hänsyn  till.  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  tar  upp  fyra  områden  som  brukar 

diskuteras av forskare. 

Informerat samtycke 

När jag tar kontakt med en deltagare för en undersökning ska jag som forskare berätta 

för honom/henne om syftet med undersökningen, hur undersökningen är upplagd samt 

vilka risker och  fördelar det  finns  för att vara med. Utöver detta  innebär det också att 

deltagarna  informeras  om  att  de  deltar  i undersökningen  frivilligt.  Alla  deltagare  som 

varit med i studien har fått denna information. 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Konfidentialitet 

Konfidentialitet  betyder  i  detta  sammanhang  att  den  data  som kommer  fram  inte  ska 

kunna härledas till de som deltagit i undersökningen. Om forskaren inte kan tillgodose 

detta eller garantera det ska deltagarna godkänna detta.  

I studien har alla aktiva fått en förfrågan om godkännande av att deras namn står med i 

studien  samt att det går att utläsa vid  citaten  vem som sagt vad. Alla har här gett  sitt 

samtycke och därför går det inte säga att det finns någon konfidentialitet och inte heller 

någon anonymitet i studien.  

Konsekvenser 

Som  forskare  ska  du  bedöma  vilka  konsekvenser  det  kan  bli  för  deltagarna  i  studien. 

Målet är att de deltagande ska lida så lite som möjligt. I denna studie kan inte deltagarna 

anses  ta  någon  skada  då  deras  deltagande  skett  på  deras  villkor  och  utifrån  deras 

önskemål, till exempel vad gäller tid och plats för intervju. 

Forskarens roll 

Forskaren har alltid en  roll  i de undersökningar  som hon eller han genomför. Hennes 

person och  integritet är avgörande för den vetenskapliga kvaliteten och hållbarheten  i 

de etiska beslut som tas under en undersöknings gång. Detta går aldrig att bortse  från 

utan  det  gäller  att  hela  tiden  vara  medveten  om  det  Integriteten,  kunskapen, 

erfarenheten,  hederligheten  och  rättrådigheten,  är  det  som  till  sist  är  den  avgörande 

faktorn.  I  denna  studie  har  det  hela  tiden  funnits  en  strävan  att  vara  så  påläst  som 

möjligt,  använda den erfarenhet  som  finns,  vara  så  ärlig och hederlig det går  samt att 

hela tiden behandla andra utifrån hur jag själv skulle vilja bli behandlad. 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7. Resultat 

7.1. De aktivas bakgrund 

Alla aktiva befinner sig på en nationell toppnivå. De tillhör, eller har tillhört landslaget i 

sin  idrott.  Flertalet  har  medaljer  från  Europamästerskap,  Världsmästerskap  eller  de 

Olympiska  spelen. En av de  aktiva har  även varit  innehavare  av ett  världsrekord  i  sin 

idrott.  

Antalet klubbar  som de aktiva varit med  i och  representerat varierar  från  två  till  åtta 

klubbar. Två av de aktiva har varit i två klubbar, en i tre klubbar, tre i fyra klubbar, en i 

sex  klubbar  och  en  i  åtta  klubbar.  Av  de  aktiva  är  det  två  som  varit  aktiva  i  klubbar 

utanför Sverige och har således haft utländska tränare. 

När det gäller antalet tränare som de aktiva haft under sin karriär varierar det mellan en 

och  ett  tiotal.  När  det  gäller  antalet  tränare  så  gäller  det  antalet  tränare  som  de  haft 

under sin karriär som elitaktiv. Det är därför inte inräknat de tränare och ledare som de 

haft som barn och ungdomar. I antalet tränare har de aktiva inte räknat med de coacher 

som de har när de medverkar  i  olika  landslagssammanhang utan det gäller de  som är 

deras tränare och är delaktiga i deras dagliga träning.  

 

7.2. Coachernas kön, ålder, utbildning och erfarenhet 

Flertalet av de svarande menar att det  inte  spelar någon roll vad coachen har  för kön, 

medan några få säger att det spelar roll. En av de aktiva är säger att det är viktigt att det 

är en man som är coach. 

”Jag  tror  att  tjejer  förstår  tjejer  bättre  och  jag  tror  att  killar  förstår  killar 

bättre….” 

 (Tomas Johansson) 

En av de aktiva  säger att det han  egentligen  inte  funderat över det  i  och med att den 

idrotts som den aktiva utövar är väldigt mansdominerad. 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”Jag tror, det är absolut svårt att säga eftersom man  inte haft någon kvinnlig 

tränare heller, sen är det väl rätt, vad heter det, som du säger, det är en manlig 

sport. Jag vet inte om en tjej skulle kunna komma in i, jag vet faktiskt inte, det 

är en bra fråga faktiskt. Jag har aldrig tänkt i de banorna. Jag vet inte, det har 

jag inte en…”  

(Mattias Tjärnqvist) 

En av de aktiva svarar följande och förklarar varför det inte spelar någon roll: 

”Nej, faktiskt inte. Jag har haft båda, såklart är det väldigt olika men alltså jag 

tycker att det fungerar bra med vart som, kanske lite mer van att ha manliga 

tränare men de kvinnliga jag har haft, har jag bara haft bra erfarenheter av så 

nej jag tycker inte att det spelar någon roll faktiskt” 

                                                                                                     (Therese Sjögran) 

Vad  gäller  ålder  på  den  coach  de  föredrar  så  är  majoriteten  av  de  aktiva  ganska 

bestämda på att det inte spelar någon roll. Däremot är ett par som tycker att det spelar 

roll  av  två  olika  anledningar  som  egentligen  inte  har med den  fysiska  åldern  att  göra 

utan snarare om vad det för med sig att vara äldre vilket båda föredrar. Den ena menar 

att en äldre coach för med sig respekt. 

”Ja men det har ändå, som man påstår att man har, åldern ger en viss respekt 

tycker jag” 

 (Björn Ferry) 

Den andra aktiva som menar att det spelar roll har en annan vinkling på det och varför 

en bra coach är lite äldre och behöver vara det. 

”…alltså  huvudgrejen  är  att  som  tränare  så  behöver  du  erfarenhet  och 

erfarenhet får man ju med resans gång. Man kan vara otroligt bra utbildade på 

alla  sätt…  Så  att  det  behövs  lite  kött  på  benen  för  att  vara  en  riktigt  bra 

tränare, för mig är erfarenheten och framförallt då gäller det att ha lite flyt och 

ha  rätt  tränare  och  få  rätt  utbildning  då  för  det  gör  ju  saken  bättre  och  sen 

kunna förvalta det. Så att till viss del så spelar ju i och för sig åldern” 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(Johan Pettersson) 

 

På frågan om vilken utbildning coachen behöver ha och om det är viktigt är svaren något 

olika. De  flesta av de  aktiva är väldigt  tydliga att de anser att  coachen behöver någon 

form  av  utbildning  men  är  sedan  ganska  diffusa  i  sina  svar  vad  gäller  vilken  typ  av 

utbildning  de  behöver.  Dock  ger  de  exempel  på  vad  utbildningen  bör  innehålla.  Ett 

exempel på detta är följande svar: 

”Ja  man  måste  väl  ha  en  viss  utbildning  i  alla  fall.  Man  måste  ju  veta  hur 

kroppen  fungerar  och  reagerar  på  olika  sorters  träningar  och  sådana  saker. 

Men  sen  tror  jag  liksom  mycket  med  träning  är  erfarenhet  egentligen  tror 

jag….” 

 (Anna‐Carin Olofsson) 

En  av  de  aktiva  svarar  att  det  nog  egentligen  inte  skulle  behövas  någon  utbildning  så 

länge ledaren kan den egna idrotten samt att kunna hantera en grupp. 

Ett annat svar är att det är svårt att säga att det behövs eller att det inte behövs utan ger 

istället  en beskrivning av hur  coachen bör vara och dess  inställning  till utbildning och 

kunskap. 

”Alltså det viktigaste är att de har hungern att vilja lära sig, sen utbildningen 

spelar  större  eller mindre  roll  för,  för  generellt  tror  jag  inte  utbildning  är  så 

jävla brett ändå. Visst alltså de går väl basics tror jag väl, steg1, steg 2, men sen 

om man  ska bli  riktigt bra på  toppnivå  så måste man vilja,  alltså man måste 

vara  som en  tvättsvamp  alltså, man måste kunna  suga åt  sig  all  information 

och tycka det är intressant sen våga pröva nytt och gå in olika infallsvinklar.”     

(Stefan Nystrand) 

”…är  man  tränare  så  är  man”  (Therese  Sjögran)  kom  också  som  svar  på  denna 

frågan  vad  gäller  utbildning.  Att  man  som  coach  utbildar  sig  hjälper  inte  om 

coachen inte har ”det” i sig från början. Som coach måste ha en medfödd förmåga 

att vara coach och då kan du bli ännu bättre om du sedan utbildar dig, men utan 

”det” spelar det ingen roll hur mycket coachen än utbildar sig. 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Att ha en egen erfarenhet av idrottande ses bara som ett måste av en av de aktiva medan 

fem  svarar  att  det  är  en  fördel men  inget måste.  Två  av  de  aktiva  tycker  inte  att  det 

spelar någon roll varav en av dem menar att de kan i alla fall bara dela med sig av sina 

erfarenheter och det är inte säkert att den träning och coaching som han i detta fall blivit 

utsatt  för  skulle  fungera  för  någon  annan.  Av  dem  som  menar  att  det  är  viktigt  är 

anledningen lite olika beroende på vem som svarar. För en aktiv är det viktigt för att då 

vet  den  aktive  att  coachen  själv  varit  i  den  situation  som han  eller  hon  befinner  sig  i 

vilket  skapar  trovärdighet vid  coaching och  träning. En annan menar att det  är viktigt 

för att coachen även fungerar som tränings – och sparringpartner ibland och bör då inte 

bara ha erfarenhet av en egen aktiv karriär utan även fortfarande hålla en hög klass på 

sitt  utövande.  Flera menar  sedan  att  de  (coacherna)  behöver  veta  hur  saker  och  ting 

fungerar och vet hur det känns att vara i hetluften. 

 

7.3. Träning och instruktion 

På frågorna vilka kompetenser, kvaliteter och egenskaper som coacherna behöver ha så 

är svaren överlag ganska lika. 

Vid en grov uppdelning i områdena träningslära, ledarskap och egenskaper hos coachen 

ser svaren ut som följer. 

Träningslära 

• Att  kunna  planera  träningen  och 
sätta upp mål för den 

• Taktik  och  kartläggning  av 
motståndare 

• Den fysiska träningen 

• Teknik 

• Fysiologi 

• Få ut maximalt av en individ 

• Kunna bygga upp en formtopp 

 

Ledarskap 

• Kunna få ut maximalt mentalt av 
en aktiv 

• Skapa trivsel 

• Skapa bra stämning 

• Kunna motivera sina aktiva 

• Kunna bygga upp en formtopp på 
ett psykologiskt plan 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• Ha  en  grundfilosofi  kring  sitt 
coachande 

• Bra på att kommunicera 

• Ha ett visst avstånd till de aktiva 

• Använda sig av aktiv coaching 

 

Egenskaper hos coachen 

• Otroligt tuff 

• Rak och tydlig 

• Social  kompetens  utanför 
idrotten 

• Ha power 

• Ha pondus 

• Kunna ha roligt 

• Vara positiv 

• Engagerad 

• Motiverad 

• Nyfiken på nya kunskaper 

• Flexibel 

• Känna den aktive väl 

• Koll på det mesta  

• Öga för teknik 

• Bra på att se detaljer 

• Rätt utbildad 

• Lyhörd 

• Ödmjuk 

• Bra på att anpassa sig till miljöer 

• Ha och sprida energi 

 
Alla tar upp att det i första hand är viktigt att de kan den egna idrotten. De aktiva som 

håller på med en idrott där de spelar mot en annan person eller mot ett annat lag svarar 

alla att det är viktigt med taktik och spelupplägg. De som sedan kommer från så kallade 

konditionsidrotter lägger vikten vid det mer fysiologiska och förmågan att kunna toppa 

formen inför ett mästerskap.  

Ett annat svar som också är gemensamt för alla är att coachen ska vara engagerad och 

motiverad. Han eller hon ska brinna för det hon eller han gör. Ett exempel på svar var: 

”Ja alltså, en tränare måste ju vara väldigt motiverad och älska det han gör, för 

det tar mycket mer tid än att vara aktiv spelare. Det tar mycket mer tid.”   

(Johan Pettersson) 

Ett annat tydligt exempel på detta ger följande citat:  

”…men det som är styrkan, det är ju den här energin. Att han är alltid positiv, 

givetvis och sen jobbar han stenhårt för alla. Man verkligen känner han gör allt 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han kan  för att  jag  ska bli  så bra  som möjligt,  inte  för någon egen ego  tripp 

eller annat. ”Oj nu slutar jag, nu går jag hem” utan han är uppe först, han går 

och lägger sig sist. Han analyserar träningen så att man tror att han är galen, 

det är som att det är hans passion att vi ska, det är det som gör att vi tränar så 

mycket…,”  

 (Björn Ferry) 

Att  var  nyfiken  på  kunskap  och  vilja  lära  sig  nya  saker  är  också  ett  svar  som  är 

gemensamt hos de flesta. Svaret hos en aktiv var: 

”…han läser all forskning, inte att han har bestämt sig; jag kan allting, så här är 

det, det ligger fast och det här kommer att fungera om 100 år också. Så han är 

verkligen  nyfiken  på  allting,  på  vad  alla andra  gör,  all  forskning,  allting.  Om 

andra gör någonting bättre ja då måste han ju förstå det.” 

 (Björn Ferry) 

Om man  tittar  lite närmare på  coachingen och de mer psykologiska delarna  så  svarar 

flertalet  att  det  är  viktigt  att  kunna  få  ihop  gruppen  och  få  alla  att  trivas.  Detta  är 

gemensamt båda hos de  individuella  idrottarna och lagidrottarna. De som inte nämner 

det kommer från idrotter som i princip aldrig vare sig tränar, tävlar eller reser i lag och 

då tillsammans med andra. Ett exempel på det är:  

”…Sen så behöver han ju vara rätt utbildad och hela tiden ha en bra och enkel, 

klar  struktur  och  framförallt  få  med  sig  hela  gruppen.    Det  tror  jag  är 

huvudgrejen  för  jag  har  sett många  lag  här  som  verkligen  är  långt  ifrån  de 

bästa individuella men de hade en otrolig gruppdynamik och har lyckas på det 

sättet  så  att  i  kombination med  individuell utbildning, utveckling  så måste  ju 

det här med gruppen fungera för annars så vinner man aldrig något. Inte inom 

lagidrott i alla fall.” 

 (Johan Pettersson) 

En annan gemensam punkt eller egenskap som kommer  i mångas  svar  är att  coachen 

måste ha respekt och några beskriver det som att coachen måste ha pondus. 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”…de ska ju ha pondus när det verkligen gäller. De ska ju kunna gå in och säga 

till: så här ska det vara, det är deras, det är ändå de som ska bestämma…”  

(Mattias Tjärnqvist) 

”Ha  lite power och tala om vad vi  ska göra. Är det någon som inte gör så  får 

man ta lite skit för det. Det tycker jag att man ska kunna göra. Men sen också 

att det är en tränare som hittar det positiva i träningen och som talar om det 

om man har gjort något bra, om träningen ut har gått bra så ska man få veta 

det också. Rak och tydlig som person.”   

(Anna‐Carin Olofsson) 

Vad som skapar pondus och respekt är kunskap och coachernas sätt att vara.  

”Jag tror det är alltså första intrycket man får och sen liksom hur, det är svårt 

också för att alltså, hur ska man säga, jag tror också att det är den känslan av 

hur man känner att han kan någon fotboll eller om hur vi ska träna och såhär. 

Hade jag känt att  ”nej vi tränar nog inte rätt”, då hade jag ju inte haft någon 

respekt  för  honom  på  det  sättet.  Så  jag  tror  att  första  intrycket  av  hur  han 

coachar laget eller hur han för träningen och såhär är viktigt.”  

(Therese Sjögran) 

Samtidigt  som  de  aktiva  beskriver  och  poängterar  att  det  är  viktigt  med  pondus  och 

respekt  betonar  alla  också  att  det  är  viktigt  att  kunna  ha  kul  tillsammans  utanför 

träningen och att det  faktiskt  ibland är  just det som skapar denna pondus. Ett svar  lät 

som följer: 

”Sen ska de ju ändå kunna, just när det inte är match, ska man ju ändå kunna 

ha roligt. Men ändå på ett avstånd då så man  inte blir  för mycket kompis. Så 

det tycker jag faktiskt är viktigt.” 

(Mattias Tjärnqvist) 

Som  jag  tidigare  sagt  är  svaren  väldigt  samstämmiga  och  skiljer  sig  egentligen 

enbart när det gäller vissa coachinguppgifter såsom att få ihop en grupp och då är 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det de  som  inte vare  sig  tränar,  tävlar eller  reser  i  grupp som  inte  tar upp detta 

som viktigt. 

 

7.4. Demokratisk eller auktoritär beteende 

Av de aktiva är flertalet överens om att coachen är den som ska bestämma och ha sista 

ordet medan  två menar  att det  sker  i  samförstånd mellan den aktive och  coachen. De 

som menar att det är coachen som i slutet ska bestämma vill ändå alla att det ska finnas 

utrymme för diskussion och att alla ska få utrycka sina åsikter.  

Samma personer som på föregående fråga svarade att coachen fattar besluten, även om 

det ska finnas utrymme för diskussion innan besluten fattas, svarar också här att det är 

coachen som har sista ordet men med skillnaden att det  inte  finns utrymme för någon 

vidare diskussion. Några medger att det  finns möjlighet att påverka  träningen men då 

handlar det främst om man känner sig skadad eller på annat sätt inte känner sig redo att 

genomföra  den  träningen  som  coachen  bestämmer.  Annars  är  det  coachens  ord  som 

gäller och  som aktiv gör det han eller hon  säger  till  en att  göra. Flera påpekar att det 

finns möjlighet att säga vad man tycker om träningsupplägget men samtidigt blir det  i 

stort  sett  alltid  som coachen bestämt men menar  samtidigt  att det  är  ju han eller hon 

som vet bäst så det är så det ska vara. En aktiv menade till och med att det var skönt på 

flera  sätt  att  det  var  coachen  som  i  stort  sett  bestämda  allt  över  träningsplaneringen. 

Dels var det skönt att slippa göra planeringen på grund av den stora mängd träning som 

behövs  och  sedan  var  det  även  skönt  för  då  ligger  ett  stort  ansvar  att  det  går  bra  på 

tävlingar hos coachen och inte hos den aktive . 

”Jag tycker att det är himla bra som jag har det idag egentligen. När vi då har 

en  tränare  som  lägger  upp  träningsplaneringen  vecka  för  vecka  och  till  och 

med  liksom,  jag tycker det är ganska skönt  i och med att  jag tränar så himla 

mycket. När  jag  inte  tränar behöver  jag  inte  tänka på träning heller. Och  jag 

behöver inte ta något ansvar över det heller egentligen….Går det inte bra då är 

det ju han som står för det. Om man har gjort precis som han har sagt i och för 

sig.”   

(Anna‐Carin Olofsson) 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Samma svar kommer när det gäller tävlingsplaneringen i stort. Skillnaden här är att det i 

de flesta idrotterna redan ligger ett färdigt schema med tävlingar eller matcher och då är 

det inte så mycket att göra åt. De som kommer från individuella idrotter berättar dock 

att det kan förekomma att de hoppar över tävlingar på coachens uppmaning just för att 

vara i så bra form som möjligt inför ett stort mästerskap till exempel. 

De som på förra frågan menade att alla beslut fattas gemensamt svarar samma sak här 

även  om  de  också  har  ett  färdigt  spelschema  som  egentligen  bestäms  av  den 

organisation  som  arrangerar  tävlingarna.  Även  dessa  berättar  att  de  kan  hoppa  över 

vissa tävlingar men att detta då bestäms gemensamt av coachen och den aktive.  

Samma  som  på  föregående  två  frågor  svarade  att  det  är  coachen  som  ska  bestämma 

betonar här att det ska finnas en distans mellan de aktive och coachen. Han eller hon är 

coach  och  egentligen  inget  mer.  Ingen  av  dessa  sex  umgås  med  sin  coach  utanför 

träningen  eller  matchen/tävlingarna.  Flera  menar  att  det  handlar  om  en  respekt  och 

förtroendefråga. Ett tydligt exempel på detta finns i följande citat: 

”Ja,  det  måste  finnas  en  distans.  Man  måste  ju  ha  den  respekten  gentemot 

tränaren framförallt och så måste ju tränaren kunna rätta till från och till när 

det inte fungerar.” 

 (Johan Pettersson) 

Samma personer som ovan svarade att alla beslut ska ske i samförstånd har även här en 

annan syn på coachen och  förhållandet  till denne. Till skillnad mot övriga så menar de 

att det istället är viktigt att de är kompisar och har ett nära förhållande.  

”I mitt  fall har det alltid varit kompisförhållande men att man har en respekt 

för  varandra ändå, alltså  som  tränare och  spelare. Men  sen  finns det  vissa,  vi 

går  ju  ut  och  äter  mycket  tillsammans  under  tävlingsveckor  och  vi  umgås 

mycket privat och nej men alltså, vi spenderar mycket tid med varann kan man 

säga.  Men  sen  finns  det  ju  massor  som,  vad  heter  det,  enbart,  det  är  bara 

business  kan  man  säga  och  då,  jag  tror  det  är  väldigt  svårt  att  få  det  att 

fungera.  Men  som  sagt,  i  mina  fall  så  har  det  alltid  varit,  alltså 

kompisförhållande kan man säga.” 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(Thomas Johansson) 

7.5. Social stöttning 

Alla  aktiva  är  överens  om  att  när  det  gäller  på  träning  eller  tävling  och match  så  ska 

coachen se de aktiva just som aktiva men sedan utanför idrotten så ska de se dem som 

personer eller individer. En av de aktiva ville utrycka det så här:  

”Ja, alltså du måste ju först titta på spelaren men sen så är det ju personen som 

kommer att avgöra…” 

 (Johan Pettersson) 

7.6. Positiv feedback 

Alla svarar att de vill ha positiv feedback och att det är viktigt att som aktiv få höra det 

de är bra på och inte bara höra det man är dålig på och behöver förbättra.  

En aktiv uttryckte det såhär: 

”Alltså man vill  ju  jämt, det  är  lättast  att  säga  att man  ska göra  det man  är 

dålig på, men jag tror att det är bättre att höra det man är bra på. Så du får in 

lite positivt  i  tankeomloppet. Nej men alltså,  det är ändå det du växer på. Du 

kan  ju älta allt dåligt om du vill men det  trycker  ju bara ner dig själv. Så  jag 

skulle säga det är bättre att visa grejer som man har gjort bra och visa att så 

här ska du spela och allting.”   

(Mattias Tjärnqvist) 

På  vidare  frågor  om  vad  feedbacken  ska  innehålla  svarar  många  att  de  vill  ha 

feedback framförallt på teknik och taktik och det gäller både på träning och på eller 

efter tävling. 

Hur mycket  feedback de aktiva vill ha varierar. En av de aktiva vill ha så mycket 

som möjligt medan flera av de aktiva inte vill ha så mycket. 

Ingen av de svarande var helt för eller emot belöningar eller bestraffningar. Av de 

åtta aktiva svarade fyra att de tyckte att det är ett bra sätt att jobba på men att det 

kan finnas en skillnad i vad belöning och bestraffning innebär. En av de aktiva vill 

att det ska  finnas  för att det skapar motivation och på så sätt höjer kvaliteten på 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träningen många gånger. En annan menar att det är ett bra sätt att få alla att följa 

de regler och bestämmelser som är uppsatta. Hon menar att det är bra att man får 

böter om man kommer för sent eller glömmer saker till träningen. 

Ett  par  av  de  aktiva  anser  att  det  inte  fyller  någon  funktion  på  den nivå  som de 

befinner sig på. De menar att det kanske kan vara ett sätt att jobba med yngre och 

aktiva  som  inte  nått  toppen  ännu men  anser  som  sagt  inte  att  det  hör  hemma  i 

elitidrotten. 

Några har svårt att ta ställning till om det är bra eller dåligt och menar att det nog 

kan vara bra i vissa sammanhang men mindre bra i andra. Att det helt enkelt beror 

på  vilken  situation  det  handlar  om.  En  av  dessa  svarar  vidare  att  hela  idrotten 

faktiskt  ju  är  uppbyggd  kring  belöningar  och  bestraffningar  och  då  särskilt  de 

idrotter där du blir uttagen till tävlingar och matcher. 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8. Analys 

8.1. Coachernas kön, ålder, utbildning och erfarenhet 

Av de aktiva var det flertalet som svarade att det inte spelade någon roll om coachen var 

en man eller en kvinna. Några få tycker att det spelar roll och en har inte funderat över 

det  och  hade  svårt  att  svara.  Av  de  aktiva  var  det  endast  en  som  i  dagsläget  har  en 

kvinna som tränare.  

Vad gäller åldern spelar det ingen roll för majoriteten medan några få menar att det gör 

det och tycker att en coach bör vara lite äldre av olika anledningar. Eriksson (2006) kom 

i sin studie fram till att om man personifierar den svenske elitcoachen så är det just en 

man runt 40 år gammal. Ställer man de aktivas svar mot detta så är det svårt att avgöra 

om de stämmer överens. 

När det gäller utbildning var  fleratlet överens om att  coachen behöver någon  form av 

utbildning  och  detta  skulle  i  så  fall  också  stämma  överens  med  Eriksson  (2006). 

Däremot är det ett par som inte är säkra på att utbildning är ett måste eller ett krav för 

att  vara  en  framgångsrik  coach men då  förutsätter  de  att  coacherna  har  den  kunskap 

som behövs inom den egna idrotten. En av de aktiva svarar på frågan om utbildning att 

enbart utbildning inte ger en bra coach utan att coachen måste ha vissa egenskaper från 

början  för  att  över  huvud  taget  kunna  bli  en  bra  coach.  Detta  skulle  i  så  fall  stärka 

Universal  Trait  Theories  of  Leadership  (Cox,  2007)som  just  går  ut  på  att  jag  föds  till 

ledare med särskilda egenskaper och karaktärer som gör att  jag blir en bra coach.   De 

övriga ställer sig till teorin kring Universal Behavior Theories of Leadership (Cox, 2007) 

där det istället är generella beteenden som gör att jag är en framgångsrik ledare.  

Coachernas  erfarenhet  av  eget  idrottande  ansågs  vara  viktigt  av  majoriteten  av  de 

aktiva. Varför det är viktigt varierar något men flera menar att coachen själv behöver ha 

upplevt  vissa  situationer  för  att  kunna  sätta  sig  in  i  den  aktives  situation.  I  Erikssons 

(2006) studie har den genomsnittliga coachen själv deltagit i internationella mästerskap 

och där bör de således få den egna erfarenheten från situationer som de aktiva hamnar i. 

En  tabell  över  empirin  i  förhållande  till  tidigare  forskning  på  dessa  frågor  finns  som 

bilaga II. 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8.2. Träning och instruktion 

De aktiva har en relativt  samlad syn på vilka egenskaper, kunskaper och kompetenser 

som coachen ska ha.  

Träningslära  Ledarskap  Egenskaper 

• Att kunna planera 
träningen och sätta 
upp mål för den 

• Taktik och 
kartläggning av 
motståndare 

• Den fysiska 
träningen 

• Teknik 

• Fysiologi 

• Få ut maximalt av en 
individ 

• Att kunna bygga upp 
en formtopp 

 

• Att kunna få ut 
maximalt mentalt av 
en aktiv 

• Skapa trivsel 

• Skapa bra stämning 

• Att kunna motivera 
sina aktiva 

• Att kunna bygga upp 
en formtopp på ett 
psykologiskt plan 

• Ha en grundfilosofi 
kring sitt coachande 

• Vara bra på att 
kommunicera 

• Ha ett visst avstånd 
till de aktiva 

• Använda sig av aktiv 
coaching 

 

• Vara otroligt tuff 

• Rak och tydlig 

• Social kompetens 
utanför idrotten 

• Ha power 

• Ha pondus 

• Kunna ha roligt 

• Vara positiv 

• Engagerad 

• Motiverad 

• Nyfiken på nya 
kunskaper 

• Flexibel 

• Känna den aktive väl 

• Koll på det mesta  

• Öga för teknik 

• Bra på att se detaljer 

• Rätt utbildad 

• Lyhörd 

• Ödmjuk 

• Bra på att anpassa 
sig till miljöer 

• Ha och sprida energi 

Studerar jag deras svar så stämmer de väldigt bra med Erikssons (2006) studie och de 

resultat  han  kommer  fram  till.  Eriksson  (2006)  skriver  till  exempel  att  den  svenske 

elitcoachens  utveckling  främst  har  påverkats  av  den  egna  drivkraften,  nyfikenhet, 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genom  olika  utbyten  och  samarbeten,  kunskaper  som  aktiv  samt  utbildning.  Vidare 

skriver  han  att  det  som  det  bör  fokuseras  på  inom  utbildning  och  fortbildning  är 

ledarskap, psykologi och specialidrottens träningslära vad gäller teknik och taktik. När 

det  gäller  elitcoachernas  tränarfilosofier  är  de  bland  annat  uppbyggda  för  att  skapa 

trivsel  och  trygghet,  ha  en  helhetssyn,  ställa  krav  och  vara  målinriktad.  Av  de 

egenskaper som de aktiva i denna studie anser vara viktiga hos coachen går för att inte 

säga alla, så i alla fall majoriteten att finna även i Erikssons (2006) studie. 

Alla aktiva ansåg det viktigt, för att inte säga nödvändigt och självklart att coachen ska 

ha en stor kunskap och utbildning inom den egna idrotten. De aktiva betonar vikten av 

utbildning inom idrotten och ger belägg för det som Annerstedt (2006) kommer fram till 

i sin studie. Det han fann var att coachens utbildningsbakgrund var låg om man ser det 

ur  ett  akademiskt  perspektiv  men  att  inom  den  egna  idrotten  har  alla  en  gedigen 

utbildning. Däremot talar svaren i denna studie emot det som Eriksson (2006) fann, att 

coacherna var välutbildade då de  inte anser att coachen   behöver vara utbildade  inom 

akademien. 

Svaren från de aktiva ger även stöd åt Lennartsson (2007). De  framgångsfaktorer som 

de aktiva nämner stämmer väl överens med de svar Lennartsson (2007)  fann när han 

intervjuade coacher.  

De aktivas svar ger stöd åt flera tidigare studier som gjorts när det handlar om coacher 

och deras uppfattning om framgångsrik coaching. De studier som får stöd av denna är 

Martindale,  Collins  och  Abraham  (2007),  Cassidy,  Jones  och  Potrac  (2009)  och  även 

Martens (1987) och Gjerde (2003). Det som inte stämmer är när det gäller egenansvaret 

hos  den  aktive.  Detta  beskriv  mer  i  avsnittet  kring  demokratiskt  och  auktoritärt 

beteende. 

Bruzelius och Skärvad (2001) beskriver det coachande  ledarskapet. Här  finns ett antal 

egenskaper som coachen ska ha. Denna typ av  ledarskap har varit särskilt vanlig  inom 

idrotten och jämförs de egenskaper som kommer ur de aktivas svar med de egenskaper 

som  finns  i  Bruzelius  och  Skärvad  (2001)  så  stämmer  dessa  väldigt  bra  överens.  De 

egenskaper som man kommit fram till anser man att de leder till en högre produktivitet 

och att du som coach lyfter fram det bästa hos den aktive. Urvalet i denna studie är just 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toppidrottsmän  och  kvinnor  och  att  de  utsätts  och  vill  utsättas  för  denna  typ  av 

ledarskap är kanske en bidragande orsak att de är där de är idag.  

Resultatet av denna studie som riktat sig till de aktiva och deras krav och förväntningar 

på coachen stämmer som vi kan läsa ovan väldigt bra överens med det som den tidigare 

forskningen  kommit  fram  till  när  de  riktat  sig  till  coacher.  Chelladurai  (1999)  påstår 

bland  annat  i  sin  modell  Den  multidimensionella  modellen  att  om  det  förskrivna,  det 

aktuella  och  det  föredragna  beteendet  stämmer  överens  så  förbättras  den  aktives 

prestation  och  dess  tillfredställelse.  Om denna  studie  står  för  det  föredragna  och  den 

tidigare  forskningen  som  gjorts  på  coacher  står  för  det  aktuella  får  Chelladurais  teori 

stöd i och med att de stämmer väldigt bra överens. Studiens teoretiska utgångspunkt var 

just Chelladurai och hans modell och det kommer  i diskussionsavsnittet att diskuteras 

vidare kring denna samstämmighet. 

8.3. Demokratiskt eller autoritärt beteende 

Av  de  aktiva  ansåg  fleratlet  att  coachen  är  den  som  ska  fatta  beslut  men  att  de  ska 

föregås av möjlighet  till diskussion. Några  få ansåg att besluten ska  fattas  tillsammans 

mellan coach och aktiv. Hos de aktiva där det är coachen som fattar besluten skulle det 

kunna tolkas vara ett demokratiskt ledarskap då det finns utrymme för diskussion, men 

samtidigt är det coachen som har sista ordet och är således den som bestämmer vilket 

man  kan  tolka  som  ett  auktoritärt  ledarskap.  När  det  gäller  tränings‐  och 

tävlingsplanering är det något tydligare att det är coachen som bestämmer och de aktiva 

tycker att det är bra. En aktiv betonar starkt vikten av detta och beskriver sin situation. 

Här är det alltså ett mer auktoritärt  ledarskap. Dessa svar talar delvis mot Martindale, 

Collins och Abraham (2007) där de kommit fram till att coacherna strävar efter att ge de 

aktiva mer och mer egenansvar  ju  längre den  aktive kommit  i  sin karriär.  Samma sak 

finner  jag  i  Erikssons  (2006)  och  Lennartssons  (2007)  studie.  De  två  som vill  att  alla 

beslut ska ske i samförstånd och genom ett demokratiskt ledarskap skulle istället stödja 

tidigare forskning.  

När det gäller förhållandet mellan den aktive och coachen menar sex av de åtta aktiva att 

det  måste  finnas  ett  avstånd  dem  emellan  medan  två  vill  att  det  ska  vara  ett  nära 

kompisförhållande. Att det finns olika uppfattning om detta får stöd i det som Sörensen 

(1992) bland annat beskriver i Ledarskapets paradoxer. Här tas ett tiotal områden eller 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situationer upp där man som coach kan ställas inför ibland svåra val. Ett sådant är just 

om coachen ska ha ett  avstånd  till  sina aktiva  eller  som coachen ska etablera ett nära 

förhållande  till  sina  aktiva. Med  andra  ord  gäller  det  att  anpassa  sig  till de  aktiva  och 

deras förväntningar för ett lyckat resultat. 

8.4. Social stöttning 

På frågan om hur coachen ska se dig som aktiv var alla överens om att på träning och 

tävling skulle coachen se den aktive  just som aktiv  idrottare och utgå  från de mål som 

satts upp. När det däremot gäller utanför idrotten vill de aktiva att coachen ska se dem 

mer som individer. 

Blake och Mouton  (1982) har  tagit  fram en  schematisk bild över hur man som  ledare 

just kan skifta mellan att vara  inriktad på personen (relationsinriktad) och  inriktad på 

mål och resultat (uppgiftsinriktad). De ser det som idealet att kunna skifta mellan dessa 

uppgifter vilket väl stämmer in på vad de aktiva vill.  

Ställer jag studiens resultat mot ovanstående resonemang kring hur coachen ska se den 

aktive och lägger till den som tidigare sagt vad gäller demokratisk och auktoritär kan jag 

karaktärisera de aktivas syn på ledare med hjälp av den så kallade Considerationledaren 

och Initiating structure – ledaren (Cox 2007). De som vill ha en auktoritär ledare och att 

denne ska fokusera på den uppgift som ska utföras, vilket flertalet av de aktiva vill, ska 

således ha en Initiating structure – ledare. 

8.5. Positiv feedback 

Alla aktiva anser att det är viktigt med positiv feedback och betonar vikten av att höra 

det som de aktiva är bra på. 

Höigard,  Jones och Peters (2008) kom i sin studie på norsk elitfotboll  fram till att  just 

positiv  feedback  var  tillsammans med  ett demokratiskt  synsätt  och  att  ge  träning och 

instruktion  var  det  beteende  som  coacherna  skulle  ha.  Dessa  resultat  får  starkt  stöd 

även av denna studie. 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9. Diskussion och slutsats 

9.1. Diskussion 

Att  få möjlighet att  studera och  intervjua elitaktiva har varit  ett  sant nöje och  flera av 

mina  tankar  och  teorier  stämde  in  medan  andra  svar  förvånade  mig.  De  tankar  som 

stämde in var främst vad de ansåg som vikigt när det gäller kunskaper och kvaliteter och 

det som kanske  förvånade mig var vem som ska bestämma och var beslutsmakten ska 

ligga men detta återkommer jag till längre fram. 

Studien är gjord på åtta elitidrottare från olika idrotter och det är därför inte möjligt att 

göra några generaliseringar  för vare  sig  svenska elitidrottare generellt  eller  för någon 

specifik  idrott. Dock  får  svaren  just vara svar och resultat av en  studie på dessa 8 och 

hur  de  ser  på  ledarskapet  och  coachen  vid  en  tidpunkt  de  svarade  i  och med  att  vår 

uppfattning i olika frågor ständigt förändras i takt med att vi skaffar oss kunskap och får 

nya erfarenheter (Chelladurai, 1999 ). Det man som läsare också bör vara medveten om 

är  att  dessa  aktiva  tillhör  den  yppersta  eliten  och  har  därför  nått  stora  framgångar. 

Enligt  Chelladurai  (1999)  har  det  förmodligen  funnits  ett  överensstämmande med  de 

aktivas förväntningar på coachernas beteende och deras faktiska beteende vilket också 

kan spela roll för deras svar och uppfattningar om hur en coach ska vara. Det jag menar 

är  att  de med  stor  sannolikhet  haft  eller  i  alla  fall  har  en  coach  som  lever  upp  till  de 

aktivas  förväntningar och att detta kan påverka deras  förmåga  till  reflektion över hur 

den optimala coachen ska vara. 

När det gällde coachernas kön och ålder spelade varken könet eller åldern någon roll för 

majoriteten men om jag går in och tittar på hur verkligheten ser ut så stämmer den in på 

Erikssons (2006) studie på pricken, med något undantag. Om det nu  inte spelar någon 

roll, varför är det då inte fler kvinnor som är tränare på elitnivå? Säkert ser det lite olika 

ut  i olika  idrotter men faktum kvarstår att det är en stor obalans mellan andelen män 

och kvinnor.  Jag  tänker  inte ge mig  in  i denna diskussion här då det  inte är någon av 

mina  egentliga  frågeställningar  men  det  är  ändå  värt  att  notera  och  poängtera.  Vad 

gäller åldersfrågan spelade inte den i sig inte någon roll hos merparten. Eriksson (2006) 

skriver att den svenske elitcoachen är runt 40 år och ser jag till vad de aktiva förväntar 

sig av coacherna när det gäller kompetens, kunskap och egenskaper så behöver coachen 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kanske  vara  lite  äldre  om man  nu  kan  kalla  en  40‐åring  för  det.  Exempel  som  att ha 

power,  ha  pondus,  vara  rätt  utbildad,  ha  koll  på  det  mesta  och  känna  den  aktive  väl 

kanske är egenskaper  som du utvecklar med tid och du behöver helt enkelt ha skaffat 

dig dessa genom erfarenhet och genom utbildning för att vara en optimal coach.  

Coachernas utbildning var det lite delade meningar om medan alla var överens om att 

de behöver ha en kunskap som de med stor  sannolikhet  skaffar  sig genom utbildning. 

Hur utbildningen ser ut och vem som ger den är inget som är viktigt för den aktive utan 

så länge coachen kan det han behöver kunna så räcker det.   Eriksson (2006) kom fram 

till att coacherna själva inte anser att utbildningen i den egna idrotten är tillräcklig utan 

att  det  finns  ett  behov  från  en  annan  instans  såsom  akademin  och  universitets‐  och 

högskolevärlden. Detta är såklart  ljuv  läsning  för oss som just  jobbar där och vill hitta 

argument  för  att  idrotten  behöver  akademin  och  dess  kunskap.  Anmärkningsvärt  är 

dock  att  det  endast  är  ett  fåtal  av  idrotterna  i  Sverige  som har  något  samarbete  eller 

samverkan med universitet och högskolor vad gäller deras utbildningsverksamhet. Där 

det  finns  någon  form  av  ett  formaliserat  samarbete  är  på  Gymnastik  och 

Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm på deras Tränarprogram.  

Det  finns pågående projekt  för att hitta en struktur  för en högre akademisk utbildning 

inom olika  kategorier  av  idrottsvetenskap  vilket  kanske  kan  bidra  till  att  fler  idrotter 

väljer att samarbeta och samverka (www.ensshe.lu/pdfs/enssee_bulletin_3.pdf) . 

En av de aktiva säger på frågan om utbildning att det visst behövs utbildning men att det 

gäller  att  man  som  coach  har  ”det”,  särskilda  egenskaper  från  början.  Att  någon 

fortfarande har denna uppfattning talar mot forskningen då forskarna i den senare just 

gått ifrån denna uppfattning och istället tror att det finns generella beteenden som gör 

en ledare framgångsrik och inte egenskaper. Det går självklart inte att dra några större 

slutsatser av detta i och med att det endast är en som svarat så tydligt i denna fråga men 

faktum kvarstår att denna uppfattning fortfarande finns.  

Den egna erfarenheten är inget måste men de flesta ser det som en fördel om coacherna 

varit aktiva själva. De aktiva menar att genom att ha varit aktiva själva kan de sätta sig in 

i de aktivas position och de vet hur det känns att vara i hetluften. En tolkning av detta är 

att de helst ska ha befunnit sig på en internationell nivå då det är där de aktiva befinner 

sig, i alla fall just nu. Detta stämmer mer den rollmodell som Eriksson (2006) beskriver 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då den just varit aktiv och deltagit på internationella mästerskap. Det står dock inget om 

det är  som  junior eller  som senior  som de deltagit på  internationella mästerskap men 

om  jag  antar  att  det  är  som  seniorer  är  det  då  inte  så  konstigt  att  de  sedan  i  sina 

ledarpositioner hunnit bli äldre och om det ska finnas tid för utbildning behöver de vara 

lite äldre när de ska prestera som coacher. 

När  det  gäller  området  för  träning  och  instruktion  så  stämde de  aktivas  svar  på  vilka 

kompetenser och egenskaper coachen ska ha väldigt bra överens både med de resultat 

som Eriksson (2006) kom fram till och de som Lennartsson (2007) kom fram till. Att det 

är på detta viset är kanske inte så förvånande om vi återigen ser till Chelladurai (1999) 

och  hans  modell  kring  det  Multidimensionella  ledarskapet.  Våra  kunskaper, 

kompetenser och egenskaper formar vårt ledarskap och vårt sätt att vara och agera och 

finns  det  en  koherens  mellan  de  aktivas  och  coachernas  sådana  uppfattningar  är 

möjligheterna till framgång större. 

Vad gäller coachens sätt att fatta beslut och bestämma i olika frågor svarade majoriteten 

att det är och ska vara coachen som ska ha den makten och att det behöver vara så. Även 

om  coachen  ska  lyssna  av  hos  laget  eller  individen  så  är  det  han  eller  hon  som 

bestämmer vilket jag tolkar som ett auktoritärt beteende. Endast två tycker att besluten 

ska  ske  i  samförstånd och då genom ett demokratiskt  förfarande. Att  som  ledare vara 

auktoritär  kan  lätt  verka  negativt  och  nästan  lite  förlegat.  Tittar  jag  på  Hersey  och 

Blanchards  (1993)  modell  vad  gäller  fördelning  av  makt  samt  sätt  att  coacha  och 

bestämma  så  går  detta  stick  i  stäv  med  vad  de  aktiva  anser. 

 

 

Enligt  modellen  är  det  naturligt  att  ju 

mer  mogen  gruppen  är  desto  mer 

stödjande  och  delegerande  agerar  man 

som  coach  och  fokuserar  mer  på 

relationen  till  den  aktive  än  på 

uppgiften.  De  aktiva  som  medverkat  i 

studien måste anses väldigt mogna både 

vad gäller ålder och deras inställning till 

sin  idrott  och  idrottskarriär. Hög       Gruppens mognad        Låg 



De aktiva är mellan 30 och 40 år gamla vilket jag anser vara gamla nog att kallas mogna. 

Att resultaten av majoriteten av de aktiva går emot denna modell är intressant i sig då 

den är  flitigt  använd  i olika  coachingböcker och utbildningar. Frågan blir då hur detta 

påverkar  samspelet  och  kommunikationen  mellan  de  aktiva  och  coacherna  och  i 

slutändan deras  resultat,  i  all  fall  i  de grupper,  team,  lag och  individuella grupper där 

uppfattningen  är  den  samma  som  hos  dessa  aktiva.  Däremot  följer  de  aktiva  som 

svarade att beslut  ska  ske  i  samförstånd modellen. Dessa  svar hänger också  ihop med 

hur  de  aktiva  ser  på  förhållandet  mellan  dem  själva  och  coacherna.  Samma  två  som 

svarade att besluten ska ske demokratiskt eller som i ett av fallen att det nästan är den 

aktive  som  bestämmer  betonar  även  dessa  att  det  är  viktigt  att  det  är  ett  nära 

förhållande mellan coachen och den aktive och att det är viktigt att de är nära vänner. De 

aktiva  som  gett  dessa  svar  kommer  från  samma  idrott  där  konstruktionen  och 

organisationen  är  sådan  att  de  umgås  väldigt  tätt  med  sina  tränare  då  de  reser 

tillsammans, tränar tillsammans och även umgås väldigt mycket utanför idrottsarenan, 

speciellt på tävlingar vilket det är ca 30 veckor om året.  Här ser jag det snarare som att 

det är just konstruktionen och organisationen som gör att deras svar är som de är och 

inte den enskildes önskemål och preferenser. Även om det kan verka så. Som jag skrev i 

början av detta kapitel går det inte att göra några generaliseringar utifrån dessa resultat 

men jag kan mycket väl tänka mig att aktiva på samma nivå inom idrotter med liknande 

organisation skulle svara på liknande sätt. Relationerna och förhållandena mellan coach 

och aktiv blir ett resultat av organisationen och inte ett eget val. 

Ser  jag  till  min  egen  idrott,  golf,  så  är  den  av  ganska  likartad  organisation  som  de 

sistnämnda aktiva håller på med och svaren skulle  förmodligen bli ganska  lika, om jag 

frågade aktiva på samma nivå. Det som däremot slår mig är att man från landslagets sida 

väldigt  tidigt vill  lägga över mycket ansvar på den aktive.  Ser man hur organisationen 

ser ut på  lägre nivåer, och då  framförallt åldersmässigt,  är den  lik övriga  idrotter. Min 

poäng med  detta  är  att  coacherna  för  tidigt  lägger  över mycket  ansvar  på  den  aktive 

istället  för  att  låta  coachen  vara  den  som  styr  utvecklingen  i  form  av  planering  och 

beslut. 

 Samma aktiva  som ansåg att  coachen är den som ska bestämma vill  också att det  ska 

finnas ett visst avstånd mellan coachen och den aktive. Här kommer en av de paradoxer 

in  som  Sörensen  (1992)  tagit  fram  för  samtidigt  som  flera  tydligt markerar  att det  är 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vikigt  att  coachen  ”ska känna den aktive  väl” så  ska det  finnas ett  avstånd och hur  lär 

man  känna  en  person  väl  genom  att  hålla  ett  avstånd?  Blake  och Mouton  (1982)  tog 

fram en modell som visar hur man som coach kan ”vara” olika personer i olika tillfällen 

och det gäller att kunna skifta mellan dessa. Och det är kanske det det går ut på? Att just 

kunna  skifta  mellan  att  vara  mer  relationsinriktad  utanför  planen/idrottsarenan  och 

sedan  mer  prestationsinriktad  på  planen/idrottsarenan?  Detta  skulle  i  så  fall  också 

stämma  med  fler  aktiva  svar  som  att  man  som  aktiv  och  coach  måste  kunna  ha  kul 

tillsammans och man måste kunna skämta vid sidan av planen.  

Samma sak gäller den sociala stöttningen och på frågan om coachen ska bry sig om dig 

som person eller dig som idrottare så var ju alla överens om att på planen/idrottsarenan 

är det idrottaren som är i fokus och utanför som personer eller individer. Detta stärker 

också mitt föregående resonemang. 

Det sista området  som jag tog upp  i  intervjuerna var hur de  såg på bestraffningar och 

belöningar. Svaren på denna fråga varierade en del och det var ingen som tydligt sa att 

de  var  för  eller  emot  utan  mycket  handlade  det  om  vad  man  som  person  lade  i 

begreppen och vad de praktiskt innebär. Flera svarade att de i flera fall tyckte det vara 

bra då det skapar motivation medan andra inte ansåg att det hade någon betydelse. Det 

kan  dock  konstateras  att  hela  idrotten  är  uppbyggd  med  en  form  av  belönings‐  och 

bestraffningssystem.  Presterar  jag  bra på  träningen blir  jag uttagen att  spela matchen 

och presterar jag bra på tävlingen eller matchen kan det innebära belöningar i form av 

till  exempel  hyllningar  i  media  eller  pengar  i  vinstpremier.  Det  finns  även  ett 

bestraffningssystem och det verkar framförallt när vi inte följer de regelverk som finns.  

Bryter jag mot dessa kan jag till exempel få ett gult kort i fotboll eller rent av få böter i en 

annan idrott. 

9.2. Slutsats 

Enligt  majoriteten  spelar  inte  ålder  och  kön  någon  roll  men  verkligenheten  speglar 

Erikssons (2006) studie där rollmodellen för den svenske elitcoachen är en man runt 40 

år. 

De aktiva bryr sig inte så mycket om vilken typ av utbildning coacherna har så länge de 

kan det de behöver kunna. 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Det är en stor fördel om coachen har en egen erfarenhet av idrottande på elitnivå då de 

har lättare att sätta sig in i de situationer som de aktiva hamnar i. 

Det  finns  en  ganska  samlad  syn  på  vad  coachen  ska  ha  för  kunskaper,  kvaliteter  och 

egenskaper (se bild sid. 43) 

Det som är absolut viktigast är kunskap i den egna idrotten. 

Majoriteten vill att coachen ska vara auktoritär men att han ska  lyssna av gruppen. De 

som istället vill ha en demokratisk coach kommer från en  idrott där organisationen är 

annorlunda  vilket  kan  spela  roll  i  denna  fråga  samt  även  när  det  gäller  förhållandet 

mellan den aktive och coachen. Dessa vill ha ett nära förhållande medan övriga vill ha en 

distans mellan sig och coachen.  

På  planen  ska  coachen  bry  sig  om  den  aktive  som  idrottare medan  utanför mer  som 

person och individ. Det gäller som coach att kunna skifta mellan att vara uppgifts – och 

relationsorienterad. 

Alla vill och behöver ha positiv feedback. 

 

9.3 Avslutande reflektioner och tankar om framtida forskning 

Några  svar  som  jag  känner  är  extra  intressanta  är  bland  annat  att majoriteten  var  så 

bestämda när det gäller vem som ska bestämma och ta beslut kring olika saker som har 

med deras  idrott att göra. De vill och tycker att det är  tränaren som ska vara den som 

bestämmer, även om han/hon ska  lyssna av med den aktive. Detta  tycker  jag går  tvärt 

emot både en del  teori såsom Hersey & Blanchard (1993) men även hur man  i många 

idrotter jobbar idag. Jag tycker att jag ofta hör att de aktiva ska lära sig att ta ansvar och 

skaffa sig kunskap så att de kan ta egna beslut. Detta skulle ju i så fall vara helt fel om 

man lyssnar på de aktiva, i alla fall de som varit med i denna studie. 

Ett annat område som jag personligen tycker är intressant och det är paradoxen att de 

aktiva  vill  ha  en  distans  till  sin  coach  samtidigt  som  de  tycker  att  det  är  viktigt  att 

coachen  har  en  god  kännedom  om  den  aktive.  Är  det  möjligt  att  lära  känna  någon 

ordentligt om man som aktiv och coach  inte  får komma varandra nära? För mig känns 

det svårt. 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Det tredje som jag vill ta upp som avslutande reflektion är att jag blev förvånad över att 

alla svarade relativt lika. LSS är ett formulär som är över 20 år gammalt och det kanske 

är så att för att komma ner på djupet hos de aktiva så är detta verktyg för generellt. Jag 

skulle kanske behöva  ställa mer  specifika  frågor  för att kunna  se några mönster och  i 

nästa  steg  försöka hitta  förklaringar  till  varför de  svarar  som de gör. En annan möjlig 

förklaring kan också vara att de svarar ganska  lika  för att de på något sätt  lever  inom 

samma kultur och är uppväxta med samma normer, regler och förväntningar. 

En annan tänkbar förklaring till att många svarade så lika går att härleda till Annerstedts 

(2006) studie. Han har där intervjuat flera av våra förbundskaptener i olika idrotter och 

de  har  själva  fått  uttala  sig  om huruvida  det  finns  ett  svenskt  ledarskap. Detta  är  alla 

rörande överens om. De säger att det finns en kultur inom svensk idrott som gör att vi 

har gemensamma värderingar oavsett vilken idrott vi agerar i. På samma sätt befinner 

sig de aktiva  i denna kultur och påverkas då på samma sätt och av samma krafter och 

påtryckningar. De ledare som var med i Annerstedts studie är eller har varit coacher för 

någon  eller  några  av  de  aktiva  som medverkar  i  denna  studie.  Att  coacherna  har  en 

gemensam bild över att det finns ett svenskt ledarskap skulle kunna förklara att även de 

aktiva har en gemensam bild av hur de vill att coachen ska agera.  

Dessa områden ser jag som särskilt intressanta att forska vidare om i syfte att lära oss 

ännu mer om hur det optimala ledarskapet ska se ut och ta sig i uttryck. 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Bilaga I 

Intervjufrågor 

 

Bakgrund hos den aktive 

Ålder 

Nivå 

Hur länge har du varit aktiv? 

Idrottsliga meriter 

Hur många klubbar har du varit aktiv i? 

Hur många tränare/coacher har du haft? 

Bakgrundsfrågor kring coachen  

Spelar det någon roll vilket kön coachen har? 

Spelar det någon roll vilken ålder coachen har? 

Vilken utbildning ska coachen ha? 

Akademisk 

Inom idrotten 

Den specifika grenen 

Vilken erfarenhet ska coachen ha? 

Inom den egna idrotten? 

Inom idrott generellt? 

Träning och instruktion 

Vilka kvaliteter är viktiga? 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Vilka kompetenser är viktiga? 

Vilken kunskap behöver coachen ha när det gäller träning? 

Inom vilka områden? 

Vilken kunskap är viktigast? 

Vilken kunskap behöver coachen ha när det gäller match/tävling? 

Inom vilka områden? 

Vilken kunskap är viktigast? 

Hur tror du andra tycker när det gäller kvaliteter, kompetenser och kunskaper? Vad tror 

du de tycker är viktigast? 

 

Demokratiskt eller auktoritärt beteende 

Hur ska coachen fatta sina beslut? 

Vem ska bestämma över tränings‐ och tävlingsplanering? 

Hur ska förhållandet vara mellan dig och coachen? 

Vilken människosyn ska coachen ha? 

Vilka egenskaper ska en coach ha? 

Social stöttning 

Ska coachen bry sig om dig som atlet eller om dig som person? 

Vilken roll ska coachen ha? 

Positiv feedback 

Hur ska coachen ge feedback?  

På träning? 

Kan det vara olika på olika typer av träning? (nära match..) 



  59 

Vid tävling 

Olika typer av tävlingar? 

Ska coachen använda sig av belöning och bestraffning? 

Om ja, på vilket sätt? 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Bilaga II 

 

Resultat från studien  Tidigare forskning 

Av  de  aktiva  svarade  5/8  att  könet  hos 
coachen  inte  spelar  någon  roll.  Två 
menade  att  det  gör  det  och  en  har  inte 
funderat över det. 

Av de aktiva är det  endast  en  som har en 
kvinnlig coach. 

Enligt Eriksson (2006) är coachen en man. 

Majoriteten,  sex  av  åtta,  tycker  inte  att 
åldern  spelar  någon  roll.  Två  menar  att 
coachen bör vara ”lite” äldre, främst för att 
hinna  skaffa  sig  den  erfarenhet  som 
behövs. 

Coachen  personifierad  är  en  man. 
(Eriksson, 2006) 

Fem  av  åtta  tycker  att  coachen  bör  ha 
någon form av akademisk utbildning. 

Resultatet  från  Eriksson  (2006)  är  att 
coachen  är  välutbildad  om  man  tittar  ur 
ett akademiskt perspektiv. 

Alla  är  överens  om  att  en  gedigen 
utbildning  inom  den  egna  idrotten  är  en 
självklarhet. 

Erikssons  (2006)  skriver  att  coacherna 
har en gedigen utbildning i sin egen idrott. 

En av de åtta aktiva anser att en coach ska 
besitta  specifika  egenskaper  för  att  vara 
en framgångsrik coach. 

 

 

Resterande  sju  anser  att  det  istället 
handlar  om  att  det  finns  generella 
beteenden som gör coachen framgångsrik. 

Cox  (2007)  beskriver  två  olika  typer  av 
teorier av ledarskap; 

1.   Trait Theories  of  Leadership;  går  ut  på 
att  man  föds  till  ledare  med  särskilda 
egenskaper  och  karaktärer  som  gör  att 
man blir en bra coach 

2.  Universal  Behavior  Theories  of 
Leadership;  är  generella  beteenden  som 
gör att man är en framgångsrik ledare.  

 

Fem av de åtta aktiva tycker det är viktigt 
att  coachen  har  erfarenheter  från  att  ha 
varit aktiv själv. 

När  Eriksson  (2006)  personifierar  den 
svenska  coachen  har  han  deltagit  i 
internationella mästerskap. 

 

 

 


