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Sammanfattning Syftet med studien var att: a) undersöka vilka ledarbeteenden som 

föredras av lagidrottare respektive individuella idrottare och b) undersöka 

vilka ledarbeteenden som föredras av män respektive kvinnor. Ett 

enkätformulär (Leadership Scale for Sports) delades ut till 168 individer, 

varav 130 inkluderades i studien. Datan analyserades i SPSS där en 

trevägs och en tvåvägs variansanalys utfördes. Resultaten visade att 

individuella idrottare i högre grad föredrog beteendedimensionerna 

”Träning och instruktion”, ”Positiv feedback” och ”Demokratiskt 

beteende” än lagidrottare. Män fördrog i högre grad ”Auktoritärt 

beteende” än kvinnor, medan kvinnor i högre grad föredrog ”Positiv 

feedback” än män. Ingen interaktionseffekt mellan kön, typ av 

idrottsgrupp och föredraget ledarbeteende fanns i denna studie. En 

slutsats som kan dras är att föredraget ledarbeteende således varierar 

mellan män och kvinnor, samt mellan lagidrottare och individuella 

idrottare i vissa beteendedimensioner. Mycket av den existerande 

forskningen är relativt gammal och det vore därför relevant med ny 

forskning för att se om resultaten av tidigare forskning fortfarande är 

representativt för dagens idrottssituation. 
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behaviors men and women prefer. A questionnaire (The Leadership 

Scale for Sports) was distributed to 168 individuals, from which 130 

were included in the study. The data was analyzed in SPSS, in which a 

three-way and a two-way variance analysis were performed. The results 

showed that individual athletes preferred the behavior dimensions 

“Training and instruction”, “Positive feedback” and “Democratic 

behavior” to a higher degree than did team athletes. Men preferred 

“Autocratic behavior” to a higher degree than did women, while 

women preferred “Positive feedback” to a higher degree than did men. 

No interaction effect was found between gender, type of athletic group 

and preferred leader behavior in this study. A conclusion that can be 

made is that preferred leader behavior varies between men and women 

as well as between team and individual athletes regarding some of the 

behavior dimensions. Much of the previous research is dated, why new 

research in the subject would be valuable in order to see if the older 

research is representative for todays sport situation.  
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Inledning 
Idrotten har en framträdande roll i det svenska samhällslivet och griper in i våra liv från olika 

håll – via barn och ungdomars involvering i idrott, genom vuxnas deltagande i tävlings-, 

motions- och rekreationsidrott samt genom massmedias bevakning av idrottshändelser. Även 

ekonomiska intressen kopplade till idrotten blir allt tydligare (Engström, 2002). 

Idrottsrörelsen är idag Sveriges största folkrörelse, som engagerar en stor mängd människor i 

alla åldrar (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). En viktig del i idrottsrörelsen är ledarna. Fler 

än 600 000 ledare ägnar varje år minst 140 miljoner timmar åt idrotten, som aktivitetsledare 

eller i olika förtroendeuppdrag (Börjesson & von Essen, 2006). Trots att idrottsrörelsens 

ledare sällan genomgått en statligt reglerad pedagogisk utbildning och inte heller styrs av 

någon formell lärarplan har de ”pedagogisk auktoritet” (Redelius, 2002). Bordieu och 

Passeron (1998; ref. i Redelius, 2002) menar att det som förmedlas av någon med pedagogisk 

auktoritet också kommer att uppfattas som adekvat och värdefullt av de som undervisas. 

Mängden ledare och den tidsmängd dessa lägger på idrotten visar vilket arbete de lägger på att 

utveckla idrottarna så att de kan nå framgångsrika resultat. Med tanke på detta samt att 

idrottarna oftast inte ifrågasätter ledarens kunskaper anser författarna att det är viktigt att 

ledarna har den kompetens som krävs för ett framgångsrikt ledarskap.   

 

Ett kompetent och effektivt ledarskap är en förutsättning för att idrottarna upplever sitt 

idrottande på ett positivt sätt. Hur en tränare interagerar med idrottarna kan ha stor effekt på 

deras lärande, prestation, motivation, självförtroende och psykiska välmående (Horn, 2002). 

Vilka ledarbeteenden som är mest effektiva beror dels på idrottarnas individuella önskemål 

och behov av ett visst ledarbeteende, dels på de beteenden som den specifika situationen 

kräver (Horn, 2002; Sherman, Fuller & Speed, 2000). Mot bakgrund av detta är det viktigt att 

tränare i så stor utsträckning som möjligt utövar det ledarskap som föredras av idrottarna, 

detta för att skapa en så positiv utvecklingsmiljö som möjligt. Trots vikten av ledarens 

beteende för en positiv idrottsupplevelse finns förvånansvärt lite forskning gjord som 

undersöker betydelsen av ledarens beteende samt vilken typ av ledarskap som föredras av 

idrottarna (Kenow & Williams, 1999).  

 

Författarna anser utifrån ovanstående resonemang att ledaren har en nyckelroll i hur idrottare 

upplever sin idrottssituation. Att ledaren har en medvetenhet om vilka ledarbeteenden som 

föredras bland idrottarna är av stor vikt för att denne skall kunna anpassa sitt ledarskap 



därefter – något som i förlängningen kan antas leda till mer tillfredsställda idrottare som 

presterar bättre. Hui-Tzu, Lin och Esposito (2007) menar att för att skapa en så positiv 

lärandemiljö som möjligt är det viktigt att idrottarnas förväntningar och det faktiska 

ledarbeteendet ligger så nära varandra som möjligt. Att som ledare tillfredsställa allas 

önskemål är i stort sett omöjligt, men genom att skapa sig en förståelse för vad olika idrottare 

föredrar kan förutsättningar för ett effektivt ledarskap skapas. Tänkbart är att inom olika 

idrotter föredras olika typer av ledarbeteenden. Det kan även tänkas vara så att formen under 

vilken idrotten utövas påverkar vilken typ av ledarbeteenden som föredras av idrottarna, 

exempelvis om idrotten utövas i form av individuell idrott eller lagidrott (typ av 

idrottsgrupp)1. Även skillnader hos idrottarna själva kan tänkas påverka föredraget 

ledarbeteende. En sådan faktor är idrottarnas kön. Inom (genus-)forskningen talar man ofta 

om kvinnliga och manliga roller, i vilka flickor och pojkar socialiseras in i redan i unga år. 

Forskning har visat att pojkar och flickor behandlas på olika sätt redan i förskoleåldern, något 

som formar individens utveckling (Olsson, Olsson & Qvillby, 2006). Författarna tror att dessa 

olikheter i hur flickor och pojkar är vana att bli behandlade under uppväxten är något som kan 

följa med upp i åldrarna och avspeglas i hur man vill bli behandlad av sin tränare. Utifrån 

ovanstående resonemang finner författarna det även intressant att undersöka om skillnader 

finns i föredraget ledarbeteende mellan kvinnor och män. Författarna har således valt att 

undersöka vilka ledarbeteenden lagidrottare respektive individuella idrottare föredrar, samt 

vilka ledarbeteenden män respektive kvinnor föredrar. Om några mönster för vilka 

ledarbeteenden olika grupper föredrar kan urskönjas kan denna kunskap användas i 

utformningen av ledarutbildningar, dels genom att lyfta frågan hos ledarna och dels genom att 

anpassa utbildningarna utefter de generella behov som finns hos respektive typ av 

idrottsgrupp.  

 

Syftet med studien var att:  

a) undersöka vilka ledarbeteenden som föredras av lagidrottare respektive individuella 

idrottare.  

b) undersöka vilka ledarbeteenden som föredras av män respektive kvinnor.  

 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

                                                
1 i denna studie avser ”typ av idrottsgrupp” huruvida idrottarna är aktiva i en individuell idrott eller en lagidrott. 



1. Vilka ledarbeteenden föredras av de respektive grupperna? 

2. Skiljer sig män och kvinnor åt i föredraget ledarbeteende?  

3. Skiljer sig lagidrottare och individuella idrottare åt i föredraget ledarbeteende? 

4. Finns det någon interaktionseffekt mellan kön, typ av idrottsgrupp och föredraget 

ledarbeteende? 

 

Bakgrund 
 

Forskningsfältets begrepp och perspektiv 
Nedan följer en genomgång av hur forskningsfältet kring ledarskap ser ut och hur ledarskap 

kan ses på utifrån olika perspektiv. Genomgången börjar dock med att för studien relevanta 

begrepp presenteras och förklaras. 

 

Lag-/Individuella idrottare – Individuella idrottare tävlar individuellt och har individuella 

resultat. Dessa resultat kan dock vara en del av ett lagresultat. Lagidrottare tävlar med laget 

och delar resultatet med övriga laget. Individuella idrottare är ofta relativt oberoende av 

varandra i specifika tävlingssammanhang och det kan råda stor konkurrens idrottarna emellan. 

Inom lagidrotter är idrottarna mer beroende av varandra och samarbete är vanligare än 

konkurrens, även om denna konkurrens i viss mån förekommer lagmedlemmarna emellan. 

Även individuella idrotter kan ibland genomföras i lagform, t.ex. vid stafetter eller andra 

tävlingar där ett flertal idrottares resultat läggs ihop till ett lagresultat. I dessa så kallade 

samverkande lag (t.ex. lagkapp i simning, skid- eller löpstafetter, truppgymnastik etc.) krävs 

inte att lagmedlemmarna samarbetar just i tävlingsögonblicket, utan deras individuella 

prestationer läggs ihop till ett slutresultat. I så kallade samspelande lag (t.ex. fotboll, 

handboll, hockey etc.) krävs däremot att idrottarna samarbetar fullt ut för att lösa uppgiften 

och lagmedlemmarna bör vara väl koordinerade med varandra för att nå målet (Lindwall, 

Johnson & Åström, 2002; Weinberg & Gould, 2003). I denna studie kommer rent individuella 

idrottare samt idrottare i samverkande lag räknas till gruppen individuella idrottare, medan 

idrottare i samspelande lag kommer att räknas till gruppen lagidrottare. 

 

Ledarskap - Ledarskap har under åren definierats på ett flertal olika sätt. Den definition som 

merparten av den litteratur som använts i studien utgår ifrån lyder som följer: ”The behavioral 

process of influencing individuals and groups towards set goals” (Barrow, 1977 sid. 232, ref. 



i Horn, 2002; ref. i Weinberg & Gould, 2003). Denna definition är bred och innefattar många 

dimensioner av ledarskap och en ledares beteende såsom processer för beslutsfattning, vilken 

typ av aktiviteter som används i träningssituationer, vilken typ av feedback som ges, vilka 

tekniker som används för att motivera de enskilda idrottarna och vilka relationer de etablerar 

med idrottarna (Horn, 2002). Ovan nämnda definition är förenlig med den modell som senare 

presenteras i teoridelen, varför författarna valt att utgå från denna definition i undersökningen.   

 

Ledarskap kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv. Behling och Schriesheim (1976; ref. i 

Lindwall et. al., 2002) har i ett försök att klassificera ledarskapet i olika teorier gjort en 

uppdelning i fyra distinkta och skilda ledarskapsformer (se figur 1).  

 

  Egenskap  Beteende 

Generellt              Ledare med stabila                Coaching Behavior 

               personlighetsdrag                 Assesment System 

 

Situations-                Situationsanpassat                  Multidimensionellt 

specifikt                          ledarskap                                ledarskap 

 

Figur 1. En uppdelning av ledarskapsteorier (Behling & Schriesheim,1976; ref. i Lindwall et. 

al., 2002). 

 

Behlings och Schrieshreims (1976; ref. i Lindwall et. al., 2002) uppdelning av ledarskapet 

bygger på det faktum att vissa ledarskapsteorier fokuserar på framstående egenskaper och 

personlighetsdrag, medan andra istället fokuserar på vilket beteende som är bäst lämpat för 

ledaren. Vidare bygger ledarskapsuppdelningen på generella och specifika situationer.  

 

Det generella egenskapsperspektivet är en av de äldre egenskapsteorierna. Det centrala i 

denna teori är att framgångsrika ledare har vissa personliga egenskaper som gör att de i de 

flesta situationer tar en ledarroll. Ett antal studier har försökt utröna om sådana 

ledaregenskaper finns, dock har resultaten visat att något universellt mönster angående 

personligheten hos framgångsrika ledare inte existerar (Lindwall et. al, 2002; Weinberg & 

Gould, 2003).  

 



Det situationsspecifika egenskapsperspektivet handlar istället om såväl personliga egenskaper 

som den specifika situationen som ledaren befinner sig i. Utifrån detta perspektiv menas att 

vissa personlighetstyper kommer att vara mer effektiva än andra i givna situationer (Lindwall 

et. al., 2002).  

 

I det generella beteendeperspektivet fokuseras det inte på generella egenskaper, utan fokus 

läggs istället på att identifiera generella beteenden som karaktäriserar ledare. Ett 

beteendeperspektiv koncentrerar sig på vad människor gör och inte hur de är. Enligt detta 

perspektiv är förutsättningarna för att bli en bra ledare inte något medfött, utan istället en 

kunskap som kan förvärvas genom lärande om effektiva ledarbeteenden (Lindwall et. al, 

2002; Weinberg & Gould, 2003). 

 

Det situationsspecifika beteendeperspektivet menar att specifika ledarbeteenden är mer 

effektiva än andra i specifika situationer. Två beteenden betonas utifrån detta perspektiv:  

- Uppgiftsbeteende: ledaren fokuserar på resultat, produktivitet och framgång. 

- Relationsbeteende: ledaren fokuserar på att skapa en god interpersonell relation 

med idrottarna (Hersey & Blanchard, 1977, ref. i Lindwall et. al, 2002;                                                                      

Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Hersey och Blanchard (2000, ref. i Lindmark & Önnevik, 2006) menar att det krävs en tydlig 

struktur och en hög uppgiftsfokusering när idrottarnas mognad och kunskapsnivå är låg. När 

mognaden och kunskaperna sedan ökar krävs istället en högre relationsfokusering, dock utan 

att för den sakens skull helt tappa uppgiftsfokuseringen. När idrottarna når en hög kunskaps- 

och mognadsnivå är de relativt självgående, och ledaren kan utöva ett ledarskap som 

karaktäriseras av att idrottarna har en högre grad av medbestämmande. Idrottarna vet vad som 

skall göras och hur, och tränaren rekommenderas ha en låg uppgifts- och relationsfokusering.     

 

Ledarfilosofi och ledaregenskaper 
Som nämndes i inledningen har idrottsledaren en viktig del i idrottsupplevelserna hos 

idrottarna. Trots att idrotten är mångfasetterad är den oavsett idrottslig nivå i huvudsak 

ledarstyrd. Hur träningen än utformas, om tävling och resultat eller det lekfulla är i fokus, vad 

som än tränas och var det än sker så äger aktiviteten nästan uteslutande rum under 

överinseende av en idrottsledare. Det är således ledaren som i huvudsak bestämmer hur 



träningen skall gå till, vad idrottarna ska förbättra, hur en rörelse ska utföras, vad som är 

viktigt att kunna och förbättra, vilka matcher och tävlingar idrottarna ska delta i och inte minst 

vilka som får vara med. Idrottsledaren måste därför sägas vara en mycket viktig person för 

alla som är aktiva i en idrottsförening (Redelius, 2002). Utifrån att ledaren har en central roll i 

idrotten, och påverkar såväl prestationerna som idrottarnas välmående och tillfredsställelse så 

har forskning inom området gjorts, dock i begränsad mängd. En intressant fråga i allt 

ledarskap är den om huruvida ledaren arbetar utifrån någon uttalad ledarfilosofi. I en studie av 

Eriksson (2006) rörande elitledarskap beskrivs de vanligaste tankarna, på vilka elittränarna 

bygger sin ledarfilosofi. De vanligast förekommande områdena är att skapa 

delaktighet/medbestämmande och ökat egenansvar, skapa trivsel och glädje samt skapa en 

individbaserad lärandemiljö. Eriksson (1998) har i en tidigare studie undersökt 

förbundskapteners ledarskap, även här med ett särskilt fokus på den ledarfilosofi som styrt 

dessa förbundskapteners arbete. Eriksson fann att målsättning och kommunikation tycks vara 

nyckelord i sammanhanget. Filosofin innehåller också förmågan att skapa förtroende och 

utveckla laganda.  

 

Arbetet baseras alltså på en medveten ledarfilosofi, dock räcker det ej att utgå från en filosofi 

– arbetet måste också karaktäriseras av en egen personlig ledarstil. Denna ledarstil kommer 

sig av ledarens personliga egenskaper (Eriksson, 2006). Egenskaper som av ledarna själva 

nämns som essentiella för ett lyckat ledarskap är engagemang, erfarenhet/kunskap, lyhördhet, 

social kompetens, envishet/vilja samt tålamod. Dessutom menar de att organisationsförmåga 

och att vara väl förberedd är andra viktiga delar av ledarskapet (Eriksson, 1998). Fahlström 

(2001) fann i sin studie om ishockeycoacher att egenskaper som spelarna ansåg vara 

önskvärda hos tränare är att de har en lyssnande förmåga och beredskap att kunna ändra sig 

och anpassa  träningarna och sättet att vara till spelartruppen och individerna. Den viktigaste 

egenskapen som tränarna själva framhöll var att kunna motivera spelarna.        

 

Teori/modell 
En teoretisk modell vars grundprinciper kring effektivt ledarskap innefattar delar av såväl 

egenskaps-, beteende- och situationsspecifika ledarskapsteorier är Chelladurais (1978, ref. i 

Weinberg & Gould, 2003; 1990) multidimensionella ledarskapsmodell. Denna modell är den 

första rent idrottsspecifika ledarskapsmodellen och sannolikt även den mest kompletta modell 

som konstruerats för att beskriva ledarskap inom idrotten (Lindwall et. al, 2002). Chelladurai 



menar att effektivt ledarskap inom idrotten är beroende av både situationsfaktorer och de 

enskilda idrottarnas karaktäristika. Effektivt ledarskap kan och kommer således att variera 

beroende på idrottarnas egenskaper, förutsättningar och begränsningar i omgivningen. 

 

Bakomliggande faktorer   Ledarens beteende                Konsekvenser  

 

Situationens karaktär (1)  Förväntat beteende (4) 

 

Ledarens egenskaper (2)  Faktiskt beteende (5)                    Prestation 

               Tillfredsställelse (7) 

Idrottarnas egenskaper (3)  Föredraget beteende (6) 

 

 

Figur 2. Den multidimensionella ledarskapsmodellen (Chelladurai, 1980, ref. i Weinberg & 

Gould, 2003). 

 

Chelladurai (1978, ref. i Horn, 2002; 1990; 1993) skapade den multidimensionella 

ledarskapsmodellen som ett ramverk för att specificera eller identifiera effektiva 

ledarbeteenden i specifika idrottssituationer. Han menade att effektivt ledarskap kan mätas 

multidimensionellt genom att mäta idrottarnas prestationsförmåga samt tillfredsställelse 

(Horn, 2002). Enligt Chelladurai beror en idrottares tillfredsställelse och prestation (7) på tre 

dimensioner av ledarbeteendet: förväntat beteende (4) som är den sorts ledarbeteende som är 

lämpligt och som krävs i en viss situation, ledarens faktiska beteende (5) och det beteende 

som idrottarna föredrar (6). Situationens karaktär (1), ledarens egenskaper (2) och 

idrottarnas egenskaper (3) är bakomliggande faktorer som är avgörande för vilka 

ledarbeteenden som bör utövas för bästa tillfredsställelse och prestation hos idrottarna.  Det 

förväntade ledarbeteendet är beroende av den kontext som råder för varje specifik idrott (t. ex. 

typ av idrott, regelverk, normer, organisationens målsättningar etc.) och av idrottarnas 

personliga egenskaper (exempelvis ålder, kön, idrottslig nivå osv.). Det faktiska beteendet 

som utövas av ledaren kommer att vara en direkt funktion av dennes egna personliga 

egenskaper, situationens krav på ledarbeteendet samt de enskilda idrottarnas önskemål. Vilka 

beteenden som idrottarna föredrar påverkas främst av egenskaperna hos de enskilda idrottarna 

och av situationsfaktorer såsom organisationens förväntningar, normer och värderingar. I 

denna studie är det denna del av modellen (föredraget beteende) som är i fokus.  



Chelladurai (1978, ref. i Horn, 2002; 1990, 1993) menar sammanfattningsvis att idrottarnas 

prestationer och tillfredsställelse kan påverkas positivt genom att det finns en kongruens 

mellan de tre dimensionerna av ledarbeteende. Således uppnås optimal prestation och 

tillfredsställelse hos idrottarna om ledaren utövar de ledarskapsbeteenden som situationen 

kräver och som stämmer överens med de beteenden idrottarna föredrar. På samma sätt som 

det faktiska beteendet påverkar idrottarnas prestation och tillfredsställelse kan även 

idrottarnas prestation och tillfredsställelse påverka det faktiska ledarbeteendet - det finns här 

alltså en ömsesidig påverkan.  

 

Tidigare forskning 
Chelladurai och Saleh (1978; 1989, ref. i Horn, 2002) har bidragit med en stor del av 

forskningen baserad på multidimensionella ledarskapsmodellen (se figur 2). Resultaten tyder 

på att ledarbeteenden som föredras är ”Positiv feedback”, ”Träning och instruktion” samt 

”Demokratiskt beteende”. De beteenden som idrottarna till lägst grad föredrar är ”Socialt 

stöd” och ”Auktoritärt beteende”2. Resultat från tidigare forskning går emellertid isär på vissa 

områden. En personlighetsfaktor som Chelladurai och Saleh (1978; 1989, ref. i Horn, 2002) 

undersökte i relation till föredraget ledarbeteende var kön. Resultaten av studierna visade att 

manliga idrottare föredrog mer auktoritära ledarbeteenden än kvinnliga idrottare, vilka 

föredrog mer ”Demokratiskt beteende”. Manliga idrottare föredrog även en högre grad av 

”Socialt stöd” från tränaren än kvinnliga idrottare samt mer beteenden kopplade till ”Träning 

och instruktion”. Trots att dessa skillnader fanns poängterar Chelladurai och Saleh att det 

fanns fler likheter än skillnader mellan män och kvinnor i föredragna ledarbeteenden (Horn, 

2002; Weinberg & Gould, 2003). Beam, Serwatka & Wilson (2004) fann även de att män 

föredrog signifikant högre grad av ”Auktoritärt beteende” samt beteenden kopplade till 

”Socialt stöd”. Kvinnliga idrottare föredrog istället en signifikant högre grad av beteenden 

kopplade till ”Träning och instruktion”.  Viss senare forskning tyder däremot på att några 

större skillnader mellan män och kvinnor inte existerar (Sherman et. al., 2000). Sherman et. 

al. (2000) fann att idrottarna i hög grad föredrog samma typer av ledarbeteenden, oberoende 

av idrottarnas kön. Den enda noterbara skillnaden mellan män och kvinnor var att kvinnliga 

idrottare i marginellt högre grad föredrog ”Demokratiskt beteende” och ”Positiv feedback”.   

 

                                                
2 För förtydligande se tabell 1, sid. 11. 



En situationsfaktor som är av betydelse för vilka ledarbeteende som idrottarna föredrar är 

idrottens karaktäristika, exempelvis om idrotten utövas i lag (samspelande) eller individuellt 

(rent individuellt eller i samverkande lag). I Fahlströms (2001) studie om ishockeycoacher 

framkom att spelarna i de undersökta lagen (samspelande lag) ansåg att en tränare bör vara 

strikt, bestämd och distanserad – något som ofta kännetecknar en auktoritär ledare. Çakioğlu 

(2003) fann liknande resultat i en studie om ledarskap inom turkisk fotboll. Även här föredrog 

spelarna auktoritära ledarbeteenden. Terry och Howe (1984) fann i en studie att lagidrottare i 

högre grad föredrog mer auktoritära ledarbeteenden än individuella idrottare. I en påföljande 

studie av Terry (1984) bekräftades detta resultat. Resultatet från denna undersökning visade 

dock även att lagidrottare i högre grad föredrog ledarbeteenden kopplade till ”Träning och 

instruktion” än individuella idrottare, samt att de även föredrog mer ledarbeteenden kopplade 

till ”Positiv feedback” än individuella idrottare. Dessutom föredrog lagidrottare i lägre grad 

”Demokratiskt beteende” och beteenden kopplade till ”Socialt stöd” än individuella idrottare. 

Beam et. al (2004) fann i en studie att individuella idrottare föredrog en signifikant högre grad 

av ”Demokratiskt beteende”, ”Positiv feedback” och ”Socialt stöd” än lagidrottare.  

 

Som framgår av ovanstående forskningsresultat så finns viss forskning rörande föredraget 

ledarbeteende i relation till variablerna kön och typ av idrottsgrupp. Dock verkar forskning 

där en eventuell interaktion mellan kön, typ av idrottsgrupp och föredraget ledarbeteende 

undersökts vara tämligen begränsad. Beam et. al. (2004) undersökte visserligen denna 

interaktion i ovan nämnda studie, emellertid fann de ingen sådan ömsesidig påverkan.    

 

Metod 
Urval  
Undersökningen omfattade 168 individer (n=168), varav 103 personer var män och 65 

personer var kvinnor. En uppdelning gjordes även mellan lagidrottare och individuella 

idrottare, varpå individer representativa för de fyra urvalsgrupperna (kvinnliga lagidrottare, 

manliga lagidrottare, kvinnliga individuella idrottare samt manliga individuella idrottare) 

kontaktades. Då gruppen manliga lagidrottare efter enkätinsamlingens slut var nästan dubbelt 

så stor till antalet än de andra grupperna gjordes härifrån ett slumpmässigt urval, detta för att 

samtliga grupper skulle bli relativt lika till antalet. Det slutgiltiga urvalet som inkluderades i 

studien blev således: kvinnliga lagidrottare (n=34), manliga lagidrottare (n=36), kvinnliga 



individuella idrottare (n=31) och manliga individuella idrottare3 (n=29). Medelåldern för 

undersökningsdeltagarna var 20.6 med standardavvikelsen 4.2. Av bekvämlighets- och 

tidsmässiga skäl användes ett tillgänglighetsurval. Allmänna kriterier för deltagande var att 

undersökningsdeltagarna skulle vara aktiva tävlingsidrottare över 16 år i en idrottsförening. 

Syftet med studien var att undersöka vilka ledarbeteenden som föredras av lagidrottare 

respektive individuella idrottare samt av män respektive kvinnor.  
 

Datainsamling/Genomförande  

Kontakt togs med ett antal idrottsföreningar i en sydsvensk stad. Dessutom togs kontakt med 

en lärare på ett idrottsgymnasium, samt föreläsare på en högskola i samma stad. Förfrågan om 

deltagande i studien gjordes och efter klartecken från berörda ledare och lärare/föreläsare 

bestämdes tid och plats för undersökningen. I de fall författarna besökte  idrottsföreningar 

genomfördes undersökningen i samband med träningar. Då författarna besökte högskolan 

genomfördes undersökningen i samband med föreläsningar. I fallet med idrottsgymnasiet 

lämnades enkäterna till en ansvarig lärare. Denna fick instruktioner angående den muntliga 

presentationen av studien – detta för att genomförandet skulle likna övriga 

undersökningstillfällen i så hög grad som möjligt. Undersökningstillfällena inleddes med en 

presentation av författarna och studien. Häri poängterades att deltagandet var frivilligt och att 

svaren skulle behandlas konfidentiellt. En skriftlig presentation av studien bifogades även (se 

bilaga 1). Instruktioner för tillvägagångssätt gavs både muntligt och sedan skriftligt på 

enkäten innan denna besvarades. Tiden för att besvara enkäten var ca 5-10 min. Informationen 

som gavs muntligt och bemötandet gentemot informanterna hölls så likartad som möjligt från 

tillfälle till tillfälle, detta för att få en högre grad av standardisering. Författarna var med ett 

undantag (idrottsgymnasiet) närvarande under tiden enkäten besvarades, detta för att kunna 

besvara eventuella frågor och för att minska bortfallet. 

 

Instrument 
I undersökningen används Chelladurais och Salehs (1980) enkätformulär för att undersöka 

vilken ledarskapsstil undersökningsdeltagarna föredrar – Leadership Scale for Sports (LSS). 

Detta instrument utgår ifrån multidimensionella ledarskapsmodellen, och utvecklades för att 

mäta ett brett spektrum av ledarbeteenden. LSS finns i tre varianter: 

                                                
3 Se definitionen för individuella idrottare och lagidrottare under rubriken ”Forskningsfältets begrepp och 
perspektiv.” 



– ledarens faktiska beteende upplevt av idrottarna. 

– ledarens faktiska beteende upplevt av tränaren själv. 

– föredraget beteende upplevt av idrottarna. 

 

I denna undersökning används versionen som mäter vilka ledarbeteenden som idrottarna 

föredrar (ruta 6 i modellen). En översatt och lätt modifierad version av LSS nyttjas, gjord av 

Fahlström där ett antal frågor gällande idrottarnas bakgrund lagts till. Författarna har sedan 

själva modifierat dessa bakgrundsfrågor något, för att dessa skulle passa studiens syfte (se 

bilaga 2). Dock har inga ändringar i själva mätinstrumentet gjorts. Mätinstrumentet består av 

40 påståenden som beskriver ett särskilt beteende som en ledare kan uppvisa. För varje 

påstående finns alternativ: 1-Alltid, 2-Ofta, 3-Då och då, 4-Sällan och 5-Aldrig. För varje 

påstående skall idrottaren markera hur de anser att en ledare skall bete sig. Påståendena mäter 

fem olika dimensioner, vilka presenteras i tabellen nedan. 

 

Tabell 1: Beskrivning av de fem dimensionerna i LSS. 

Dimensioner Beskrivning 

Träning och instruktion Tränarbeteenden som syftar till att förbättra idrottarens prestation genom att 

fokusera på och ge möjlighet till hård och ansträngande träning, instruera 

dem om färdigheter, tekniker och taktik i idrotten, tydliggöra relationerna 

bland idrottarna samt genom att strukturera och koordinera idrottarnas 

aktiviteter. 

Demokratiskt beteende Tränarbeteenden vilka ger idrottarna utrymme för medbestämmande. 

Beteenden som berör gruppmål, träningsmetoder och taktik och strategier 

under match. 

Auktoritärt beteende Tränaren fattar själv besluten utan att konsultera idrottarna.  

Socialt stöd Tränarbeteenden som karaktäriseras av omtanke om idrottarnas individuella 

välmående, en positiv atmosfär och en varm relation till idrottarna. 

Positiv feedback Tränarbeteenden som bygger på att uppmuntra idrottarna genom att 

uppmärksamma och berömma bra prestationer. 

    

De olika påståendena mäter olika beteendedimensioner, där påståendena 1, 5, 8, 11, 14, 17, 

20, 23, 26, 29, 32, 35 och 38 rör beteendedimensionen ”Träning och instruktion”. Bland dessa 

finns t ex ”(jag föredrar att min ledare) ägnar särskild uppmärksamhet åt att rätta mina 

misstag”. Påståendena 2, 9, 15, 18, 21, 24, 30, 33, och 39 rör beteendedimensionen 

”Demokratiskt beteende”. Exempel på ett påstående här är ”(jag föredrar att min ledare) låter 

idrottarna delta i beslutsfattandet”. Påståendena 6, 12, 27, 34 och 40 rör beteendedimensionen 



”Auktoritärt beteende”. Exempel här är ”(jag föredrar att min ledare) vägrar att 

kompromissa”. Påståendena 3, 7, 13, 19, 22, 25, 31 och 36 rör beteendedimensionen ”Socialt 

stöd”. Exempel på påstående är ”(jag föredrar att min ledare) bevakar idrottarnas 

välbefinnande”. Påståendena 4, 10, 16, 28 och 37 rör beteendedimensionen ”Positiv 

feedback”. Exempel här är ”(jag föredrar att min ledare) talar om för mig när jag gjort ett 

riktigt bra jobb”.   

 

Dataanalys 
Datan behandlades i dataprogrammet SPSS. Undersökningsdeltagarnas medelålder, 

könsfördelning och ”typ av idrottsfördelning” räknades fram. En trevägs variansanalys 

gjordes där beteendedimensionerna fungerade som inomgruppsvariabler och kön samt typ av 

idrott fungerade som mellangruppsvariabler, det vill säga en 5 (beteendedimensioner) x 2 

(kön) x 2 (typ av idrott) variansanalys. Detta test jämför alla dimensioner mot varandra 

gällande hur idrottarna skattar dem samt hur män respektive kvinnor och individuella idrottare 

respektive lagidrottare skiljer sig åt i föredragna ledarbeteenden när alla dimensioner ställs 

mot varandra. Därefter gjordes även en tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar för att 

undersöka om det (i detta fall) fanns en skillnad mellan män och kvinnor och mellan typ av 

idrottsgrupp i föredraget ledarbeteende samt om någon interaktionseffekt mellan kön, typ av 

idrott och föredraget ledarbeteende fanns (Hassmén & Koivula, 1996). En tvåvägs 

variansanalys gjordes för varje beteendedimension; således genomfördes fem separata tvåvägs 

variansanalyser för att undersöka en dimension i taget.  

 

Etik 
Enligt Dahmström (2005) skall följande etiska regler uppfyllas i samhällsvetenskaplig 

forskning: 1) undersökningsdeltagarna skall informeras om undersökningens övergripande 

syfte, 2) att undersökningsdeltagarna är fria att avbryta sin medverkan när som helst, 3) att 

information skall behandlas konfidentiellt, 4) att undersökningsdeltagarna skall lämna 

informerat samtycke till deltagande samt 5) att det inte skall finnas något beroendeförhållande 

mellan undersökningsdeltagare och forskare. Reglerna 1-3 uppfylldes då presentationsbrevet 

upplyste deltagaren om dessa punkter. Punkt fyra togs inte specifikt upp med 

undersökningsdeltagarna, men då de informerades om att deltagandet var frivilligt och när 

som helt kunde avbrytas får det faktum att de valde att delta ses som en form av samtycke. 



Även den femte regeln uppfylldes i undersökningen, då ett beroendeförhållande inte 

existerade mellan författarna och undersökningsdeltagarna.  

 

Resultat 
Resultat av tvåvägs och trevägs variansanalys presenteras nedan i separata stycken. Då 

medelvärden och standardavvikelse för de fem beteendedimensionerna blir desamma i de 

båda testen presenteras dessa nedan i en gemensam tabell.    

 

Tabell 2: Medelvärde och standardavvikelse för manliga individuella idrottare, kvinnliga 

individuella idrottare, individuella idrottare totalt, manliga lagidrottare, kvinnliga lagidrottare 

samt lagidrottare totalt för de fem beteendedimensionerna.  

Dimension Typ av idrott M SD 

  Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt 

Individuell 2.04 1.94 1.99 .48 .54 .51 

Lagidrott 2.24 2.12 2.18 .55 .43 .50 
Träning och 

instruktion 
Totalt 2.15 2.03 2.09 .52 .49 .51 

Individuell 2.17 2.20 2.18 .51 .49 .50 

Lagidrott 2.68 2.40 2.54 .50 .44 .49 
Demokratiskt 

beteende 
Totalt 2.45 2.30 2.38 .56 .47 .53 

Individuell 3.40 3.58 3.49 .73 .57 .65 

Lagidrott 3.28 3.57 3.42 .71 .57 .66 
Auktoritärt 

beteende 
Totalt 3.33 3.58 3.45 .72 .57 .66 

Individuell 2.79 2.63 2.70 .46 .49 .48 

Lagidrott 2.75 2.73 2.74 .47 .42 .44 Socialt stöd 

Totalt 2.77 2.68 2.72 .46 .45 .46 

Individuell 2.02 1.67 1.84 .53 .47 .52 

Lagidrott 2.15 1.99 2.07 .65 .52 .59 Positiv feedback 

Totalt 2.09 1.84 1.97 .60 .52 .57 

 

 

Trevägs variansanalys 

Resultat av trevägs variansanalys visade att det fanns en signifikant skillnad mellan  

beteendedimensionerna (F4=236.20, p<0.05). Post hoc-test Bonferroni visade att det fanns en 

signifikant skillnad (ps<0.05) mellan alla parvisa jämförelser av beteendedimensioner, utom 



mellan ”Träning och instruktion” och ”Positiv feedback” (p>0.05). Idrottarna föredrog i högre 

grad beteendedimensionerna ”Träning och instruktion” (M=2.09, SD= .51) och ”Positiv 

feedback” (M= 1.97, SD= .57) än (i fallande skala) beteendedimensionerna ”Demokratiskt 

beteende” (M=2.38, SD= .53), ”Socialt stöd” (M=2.72, SD= .46) och ”Auktoritärt beteende” 

(M=3.45, SD= .66). Dimensionen ”Auktoritärt beteende” skilde sig signifikant (p<0.05) från 

alla övriga beteendedimensioner på så sätt att idrottarna ville ha detta beteende i lägre grad än 

de övriga beteendedimensionerna.  

 

Trevägs variansanalys visade vidare på en interaktionseffekt mellan kön och 

beteendedimension (F4=5.42, p<0.05). Kvinnor föredrog en högre grad av samtliga 

beteendedimensioner än män, undantaget var ”Auktoritärt beteende” som män föredrog i 

högre grad än kvinnor (för medelvärden se tabell 2).  

 

En interaktion fanns även mellan typ av idrott och beteendedimension (F4=4.46, p<0.05). 

Individuella idrottare föredrog en högre grad av samtliga beteendedimensioner än lagidrottare, 

undantaget var auktoritärt beteende som lagidrottare föredrar i högre grad än individuella 

idrottare (för medelvärden se tabell 2).  

 

Ingen interaktionseffekt fanns mellan kön, typ av idrott och beteendedimension.  

 

Tvåvägs variansanalys 

Resultat av tvåvägs variansanalys för beteendedimensionen ”Träning och instruktion” visade 

att det fanns en signifikant skillnad mellan de olika typerna av idrottsgrupper (F1.13=4.50, 

p<0.05). Individuella idrottare föredrog i högre grad beteendedimensionen ”Träning och 

instruktion” (M=1.99, SD= .51) än lagidrottare (M=2.18, SD= .50). Ingen signifikant skillnad 

fanns mellan män och kvinnor gällande beteendedimensionen. Ingen signifikant 

interaktionseffekt fanns heller mellan kön, typ av idrott och beteendedimensionen. 

 

Resultat av tvåvägs variansanalys för beteendedimensionen ”Demokratiskt beteende” visade 

att det fanns en signifikant skillnad mellan de olika typerna av idrottsgrupper (F1.13=17.36, 

p<0.05). Individuella idrottare föredrog i högre grad ”Demokratiskt beteende” (M=2.18, SD= 

.50) än lagidrottare (M=2.54, SD= .49). Ingen signifikant skillnad fanns mellan män och 

kvinnor gällande denna beteendedimension. Ingen signifikant interaktionseffekt fanns heller 

mellan kön, typ av idrott och beteendedimensionen. Dock fanns en tendens till 



interaktionseffekt (F1.13=3.31, p=0.071) då signifikansvärdet låg nära gränsen för 

signifikansnivån (p=0.05). Det var framförallt lagidrottande män som i lägre grad föredrog 

”Demokratiskt beteende” (M=2.68, SD= .50) än övriga idrottare.  

 

Resultat av tvåvägs variansanalys för beteendedimensionen ”Auktoritärt beteende” visade att 

det fanns en signifikant skillnad mellan könen (F1.13=4.37, p<0.05). Män föredrog en högre 

grad av ”Auktoritärt beteende” (M=3.33, SD= .72) än kvinnor (M=3.58, SD= .57). Ingen 

signifikant skillnad fanns mellan de olika typerna av idrottsgrupper gällande denna 

beteendedimension. Ingen signifikant interaktionseffekt fanns heller mellan kön, typ av idrott 

och beteendedimensionen.    

 

Resultat av tvåvägs variansanalys för beteendedimensionen ”Socialt stöd” visade att ingen 

signifikant skillnad fanns, varken mellan könen eller mellan de olika typerna av 

idrottsgrupper. Inte heller någon signifikant interaktionseffekt fanns mellan kön, typ av idrott 

och beteendedimensionen.    

 

Resultat av tvåvägs variansanalys för beteendedimensionen ”Positiv feedback” visade att det 

fanns en signifikant skillnad mellan könen (F1.13=6.75, p<0.05). Kvinnor föredrog i högre 

grad ”Positiv feedback” (M=1.84, SD= .52) än män (M=2.09, SD= .60). En signifikant 

skillnad fanns även mellan de olika typerna av idrottsgrupper (F1.13=5.64, p<0.05). 

Individuella idrottare föredrog i högre grad ”Positiv feedback” (M=1.84, SD= .52) än 

lagidrottare (M=2.07, SD= .59). Ingen signifikant interaktionseffekt fanns heller mellan kön, 

typ av idrott och beteendedimensionen.    

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
I undersökningen tillämpades ett tillgänglighetsurval, vilket gjorde att 

undersökningsdeltagarnas spridning i såväl köns- som åldersaspekt, samt typ av idrott 

sannolikt snedfördelades i förhållande till populationen i stort. Därmed kan resultatet ha 

påverkats och följaktligen även studiens generaliserbarhet. För att få ett tillförlitligare och mer 

generaliserbart resultat skulle studien vunnit på ett större och mer slumpmässigt urval, som på 

ett mer representativt sätt speglade populationen (Denscombe, 2000). Då det kan vara svårt att 



göra ett fullständigt slumpmässigt urval på hela populationen kunde författarna valt att 

begränsa urvalet till en given idrottslig nivå, samt till en given individuell idrott respektive 

lagidrott. Om detta gjorts hade resultaten av studien i högre grad kunnat generaliseras till 

denna avgränsade population. Dock ansåg författarna att de under de rådande 

förutsättningarna inte hade möjlighet att uppnå dessa premisser, främst när det gällde de 

individuella idrottarna, då antalet individuella idrottare i respektive individuella idrott i 

närområdet var lågt. Följden blev då att författarna valde att inkludera ett flertal olika 

individuella idrotter och nivåer i studien. För att få så likartade urvalskriterier som möjligt 

mellan grupperna individuella idrottare och lagidrottare valde författarna att inkludera ett 

flertal olika idrotter och nivåer även för lagidrottarna. 

 

Något hårddraget kan sägas att en kvantitativ studie står och faller med graden av säkerhet i 

den insamlade informationen. Två begrepp som är viktiga i detta sammanhang är validitet och 

reliabilitet. Validitet handlar om överensstämmelsen mellan det som avses att undersökas och 

det som faktiskt undersöks. Reliabilitet handlar istället om mätinstrumentets tillförlitlighet, 

det vill säga hur väl instrumentet motstår slumpinflytande av olika slag (Patel & Davidson, 

2003). När det gäller såväl validitet som reliabilitet i den genomförda studien anser författarna 

att eftersom LSS är ett väl beprövat mätinstrument för mätning av föredraget ledarskap borde 

LSS mäta det som det avser att mäta samt vara ett tillförlitligt instrument för mätning av 

föredraget ledarbeteende. Alltså borde studiens validitet och reliabilitet vara relativt hög. 

Något som dock kan diskuteras är om instrumentet är optimalt utifrån studiens syfte då det 

främst tidigare använts för att undersöka föredraget ledarskap hos samverkande och 

samspelande lag. Vissa av påståendena i enkätformuläret handlar om hur ledaren förhåller sig 

till gruppen och även hur gruppmedlemmarna förhåller sig till varann. Detta gör att de rent 

individuella idrottarna i studien kan tänkas ha svårt att relatera till dessa påståenden, något 

som i så fall påverkar deras svar och därmed studiens validitet. 

 

Ytterligare en tänkbar svaghet i studien är att den grundar sig på en översatt version av LSS. 

Detta kan medföra att påståendena inte får exakt samma innebörd till följd av brister i 

översättningen, något som också kan tänkas påverka resultatet. 

 

Något som författarna erfor var att många av de yngre undersökningsdeltagarna hade problem 

med att förstå vissa påståenden i frågeformulär, då författarna mottog ett antal frågor rörande 

dels tolkningen av påståendena, dels rent språkliga frågor. Detta kan ha inneburit att även 



andra förutom de som faktiskt frågade efter hjälp kan ha haft svårigheter att förstå vissa 

frågor. Om så var fallet kan även detta ha påverkat resultatet. Med tanke på dessa svårigheter 

– framför allt hos yngre undersökningsdeltagare –  känner författarna i efterhand att det hade 

varit av stor vikt att vara närvarande vid undersökningstillfället på idrottsgymnasiet, då 

eventuella frågor då kunnat besvaras. Gorard (2001) menar att det är av stort värde att 

personligen vara närvarande vid datainsamlingen, då undersökningsledaren kan fungera som 

en resurs vid behov, framförallt besvara frågor vid svårigheter. Att så inte var fallet får ses 

som en brist i studien, då en relativt stor andel av enkäterna samlades in vid just detta tillfälle.  

 

Att ingen specifik nivå och åldersgrupp undersöktes är ytterligare något som kan tänkas ha 

påverkat resultatet, då just ålder och tävlingsnivå är två faktorer som har visat sig kunna 

påverka vilka ledarbeteenden som föredras av idrottarna.    

 

Ytterligare en sak som kan beaktas i undersökningar baserade på kvantitativa data är på vilken 

skalnivå datan befinner sig och vilken skalnivå som krävs för att ”få” genomföra olika 

statistiska test. För variansanalys krävs egentligen att datan är på intervallskalnivå, vilket 

innebär att man har ekvidistans på mätskalan. Datan som denna undersökning grundar sig på 

är emellertid ”bara” på ordinalskalnivå, vilket innebär att man endast kan säga att ett värde är 

större eller mindre än ett annat – man kan alltså inte säga att man har ekvidistans på 

mätskalan. Här finns dock skilda meningar gällande huruvida test avsedda för data på högre 

skalnivå bör användas för att testa data på lägre skalnivå eller ej. De som anser att testen då 

inte bör genomföras menar att resultaten då blir mindre tillförlitliga. På senare tid har det 

genom datorsimuleringar visat sig att dessa typer av statistiska test (i detta fall 

variansanalyser) är mer robusta än man tidigare trott, och därför klarar av att man bryter mot 

de kriterier som egentligen bör uppfyllas. Variansanalys kan alltså enligt denna skola 

användas även för data på ordinalskalnivå utan att resultatets tillförlitlighet påverkas nämnvärt 

(Borg & Westerlund, 2006).  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att:  

a) undersöka vilka ledarbeteenden som föredras av lagidrottare respektive individuella 

idrottare.  



b) undersöka vilka ledarbeteenden som föredras av män respektive kvinnor. Utifrån detta 

syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

      1.   Vilka ledarbeteenden föredras av de respektive grupperna? 

2. Skiljer sig män och kvinnor åt i föredraget ledarbeteende? 

3. Skiljer sig lagidrottare och individuella idrottare åt i föredraget ledarbeteende? 

4. Finns det någon interaktionseffekt mellan kön, typ av idrottsgrupp och föredraget 

ledarbeteende? 

 

I studien framkom att idrottarna föredrog ”Träning och instruktion” och ”Positiv feedback” i 

högst grad; den dimension som därefter föredrogs var ”Demokratiskt beteende”. De 

beteendedimensioner som till lägst grad föredrogs var (i fallande skala) ”Socialt stöd” och 

”Auktoritärt beteende”. Detta resultat går helt i linje med Chelladurai och Salehs (1978; 1989, 

ref. i Horn, 2002) studie kring föredraget ledarbeteende. Utifrån detta kan antas att idrottarna 

fäster större vikt vid de beteendedimensioner som är starkare kopplade till själva tränings- och 

tävlingssituationen. Beteenden som fokuseras på i ”Träning och instruktion” är beteenden 

som syftar till att förbättra idrottarnas prestationer. ”Positiv feedback” handlar om att 

förstärka bra beteenden och motivera idrottarna till fortsatt ansträngning, vilket precis som 

beteenden riktade mot ”Träning och instruktion” i förlängningen kan antas leda till förbättrad 

prestation. Övriga beteendedimensioner är inte lika fokuserade på idrottarnas prestationer. 

Om ledaren utövar ett auktoritärt eller demokratiskt ledarskap påverkar träningarnas upplägg 

och genomförande, dock handlar det mindre om rent taktiska och tekniska aspekter av 

idrottandet utan snarare om förhållningssätt mellan de inblandade individerna (både ledare 

och idrottare), idrottarnas tillfredsställelse och delaktighet i beslutsfattandet. Att ”Auktoritärt 

beteende” var den beteendedimension som idrottarna i lägst grad föredrog pekar på att 

idrottarna till viss del vill vara delaktiga i beslutsfattandet och ha möjlighet att påverka sin 

idrottssituation. Författarna tror att en utveckling mot att mer och mer demokratiska 

ledarbeteenden önskas av idrottare kommer ske. Idrotten speglar ofta samhället i stort, och 

eftersom individer i dagens samhälle har en hög grad av medbestämmande och 

påverkansmöjlighet på sin livssituation tror författarna att idrotten borde utvecklas åt samma 

håll.   

 

När samtliga beteendedimensioner ställdes mot varandra framkom att en interaktionseffekt 

mellan kön och beteendedimension fanns. Kvinnor föredrog en högre grad av de flesta 



beteendedimensioner än män, undantaget var ”Auktoritärt beteende” som män föredrog i 

högre grad än kvinnor. När beteendedimensionerna undersöktes var för sig framkom att det 

fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor gällande ”Auktoritärt beteende” och 

”Positiv feedback”. Män föredrog en högre grad av ”Auktoritärt beteende” än kvinnor, medan 

kvinnor föredrog en högre grad av ”Positiv feedback” än män. Att män föredrog en högre 

grad av ”Auktoritärt beteende” än kvinnor går i linje med både Chelladurai och Salehs (1978; 

1989, ref. i Horn, 2002) och Beams et. al. (2004) forskning. Att män föredrog en högre grad 

av ”Auktoritärt beteende” tror författarna i grunden kan bero på en djupgående social norm i 

samhället som gör att pojkar och flickor behandlas på olika sätt, något som även Olsson et. al. 

(2006) diskuterar i sin studie. Redan från tidig ålder, i såväl skol-, hem- som idrottsmiljö, 

erfar författarna att pojkar upplevs som bråkigare och mer aktiva än flickor, varför personer 

med pedagogisk auktoritet utövar ett striktare ledarskap gentemot pojkarna. Pojkarna blir 

således mer vana vid att bli tillsagda och styrda än flickorna. Denna skillnad i pedagogisk 

inställning kan då tänkas följa med upp i åldrarna. Tänkbart är då att män föredrar ett mer 

auktoritärt ledarskap eftersom de är vana vid denna typ av ledarskap. Såväl Chelladurai och 

Saleh  (1978; 1989, ref. i Horn, 2002) som Sherman et. al. (2000) fann i sina studier att 

kvinnliga idrottare föredrog en signifikant högre grad av ”Demokratiskt beteende” än män, 

något som denna studies resultat ej visar. Chelladurai och Saleh (1978; 1989, ref. i Horn, 

2002) och Beam et. al. (2004) fann att män föredrog en signifikant högre grad av ”Socialt 

stöd” än kvinnor, inte heller detta framkom i denna studie. Resultatet att kvinnorna i denna 

studie föredrog en höge grad av ”Positiv feedback” än män går i linje med Shermans et. al. 

(2000) forskning. Detta tror författarna kan vara kopplat till de sociala normer som diskuterats 

ovan (Olsson et. al., 2006). Det kan spekuleras i ifall det även i detta fall sker en tillvänjning i 

vad flickor föredrar för slags bemötande av sin ledare – att flickor i tidig ålder får mer positiv 

feedback än pojkar och därför sedan föredrar detta även i äldre ålder. Tidigare forskning tyder 

dock på att det finns fler likheter än skillnader mellan könen (Chelladurai och Saleh, 1978; 

1989, ref. i Horn, 2002; Shermans et. al., 2000), något som bekräftas i denna undersökning. 

Även om det redan nu finns mer likheter än skillnader så tror och hoppas författarna att det 

kommer att ske ytterligare utveckling åt detta håll. Det faktum att kvinnor och män får mer 

jämlika roller i samhället borde även avspeglas i idrotten. Om kvinnor och män blir vana att 

behandlas och ledas på samma sätt borde de utifrån ovanstående resonemang föredra liknande 

ledarbeteenden.  

 



När samtliga beteendedimensioner ställdes mot varandra framkom även att en 

interaktionseffekt mellan typ av idrottsgrupp och beteendedimension fanns. Individuella 

idrottare föredrog en högre grad av de flesta beteendedimensioner än lagidrottare, undantaget 

var auktoritärt beteende som lagidrottare föredrog i högre grad än individuella idrottare. Detta 

tror författarna beror på att det krävs en högre grad av auktoritärt ledarskap för att organisera 

och samordna ett lag. Utan ett tydligt ledarskap, som kan få alla att sträva åt samma håll och 

tydliggöra de riktlinjer som gäller, kan en splittring uppstå i laget då det blir för många viljor 

som inverkar på lagprestationen. När beteendedimensionerna undersöktes var för sig framkom 

att det fanns en signifikant skillnad mellan lagidrottare och individuella idrottare gällande 

”Träning och instruktion”, ”Demokratiskt beteende” och ”Positiv feedback”. Individuella 

idrottare föredrog en högre grad av ”Träning och instruktion” och ”Demokratiskt beteende” 

och ”Positiv feedback” än lagidrottare. Tänkbart är att detta kan bero på att de individuella 

idrottarna är vana vid en mer personlig kontakt med ledaren, och att ledaren har mer tid att 

ägna sig åt de enskilda idrottarna. Varje enskild idrottare kan då få mer personliga råd 

gällande taktik och teknik och mer enskild positiv feedback än vad lagidrottare har möjlighet 

att få. Även när det gäller demokratiskt beteende är det lättare för ledaren att kunna ta hänsyn 

till den enskilda individens vilja än i ett lag där det är omöjligt att tillgodose allas önskemål. 

Eftersom individuella idrottare kan tänkas vara vana vid en högre grad av dessa 

ledarbeteenden är det troligt att de även föredrar dessa. I denna studie fanns ingen signifikant 

skillnad gällande beteendedimensionen ”Auktoritärt beteende”, men interaktionseffekten 

signalerar att ”Auktoritärt beteende” är den enda dimensionen som lagidrottare föredrar i 

högre grad än individuella idrottare. Att det inte fanns en signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande denna beteendedimension går emot merparten av tidigare forskning 

(Terry, 1984; Terry & Howe, 1984), men det faktum att ”auktoritärt beteende” var den enda 

beteendedimension lagidrottare i högre grad föredrog än individuella idrottare gör att 

resultatet av denna studie ändå inte helt avviker från resultat av tidigare forskning (Çakioğlu, 

2003; Fahlström, 2001). Studiens resultat gällande beteendedimensionen ”Träning och 

instruktion” och ”Positiv feedback”, där individuella idrottare föredrog en högre grad av dessa 

beteendedimensioner, går tvärtemot tidigare forskning som visat att lagidrottare föredragit en 

högre grad av dessa beteendedimensioner (Beam et. al., 2004; Terry, 1984). Detta kan tänkas 

bero på att tidigare studier använt en annan definition av individuella idrottare (idrottare i 

samverkande lag). Att i denna studie både rent individuella och individer i samverkande lag 

räknades som individuella idrottare kan därför medföra att resultatet ser annorlunda ut. 

Gällande beteendedimensionen ”Demokratiskt beteende” går denna studies resultat däremot i 



linje med tidigare forskning (Beam et. al, 2004; Terry, 1984). Terry (1984) och Beam et. al 

(2004) fann även att individuella idrottare föredrog en signifikant högre grad av ”Socialt stöd” 

än lagidrottare, medan resultat av denna studie inte påvisade någon signifikant skillnad 

gällande denna beteendedimension. Ingen interaktionseffekt mellan kön, typ av idrottsgrupp 

och föredraget ledarbeteende fanns i denna studie. Tidigare forskning kring en eventuell 

interaktionseffekt mellan kön, typ av idrott och föredraget ledarbeteende är mycket begränsad. 

Beam et. al (2004) undersökte dock denna interaktion men fann att någon interaktionseffekt 

inte existerade, ett resultat som går i linje med denna studies resultat. Dock fanns i denna 

studie en tendens till interaktionseffekt för beteendedimensionen ”Demokratiskt beteende”. 

Det var framför allt lagidrottande män som i lägre grad föredrog ”Demokratiskt beteende” än 

övriga idrottare. Att en sådan tendens fanns är inte särskilt förvånande, då interaktionseffekten 

visade att ”Auktoritärt beteende” var den enda dimension som lagidrottare föredrog i högre 

grad än individuella idrottare och att män föredrog ”Auktoritärt beteende” i signifikant högre 

grad än kvinnor.  

 

Konklusion 
Resultatet av studien visade att det fanns en signifikant skillnad mellan de olika 

beteendedimensionerna. Idrottarna föredrog ”Träning och instruktion” och ”Positiv feedback” 

i högst grad; den dimension som därefter föredrogs var ”Demokratiskt beteende”. De 

beteendedimensioner som till lägst grad föredrogs var ”Socialt stöd” och ”Auktoritärt 

beteende”. Studien visar även att det fanns en signifikant skillnad mellan män och kvinnor 

gällande ”Auktoritärt beteende” och ”Positiv feedback”. Män föredrog en högre grad av 

”Auktoritärt beteende” än kvinnor, medan kvinnor föredrog en högre grad av ”Positiv 

feedback” än män. Det fanns även en signifikant skillnad mellan lagidrottare och individuella 

idrottare gällande ”Träning och instruktion”, ”Demokratiskt beteende” och ”Positiv 

feedback”. Individuella idrottare föredrog en högre grad av ”Träning och instruktion” och 

”Demokratiskt beteende” och ”Positiv feedback” än lagidrottare. Ingen interaktionseffekt 

mellan kön, typ av idrottsgrupp och föredraget ledarbeteende fanns i denna studie. En slutsats 

som kan dras är att föredraget ledarbeteende således varierar mellan män och kvinnor, samt 

mellan lagidrottare och individuella idrottare i vissa beteendedimensioner.  

 

 

 



Implikation 
Att kunskap fås om vilka ledarbeteenden idrottare föredrar är av vikt eftersom 

överensstämmelsen mellan det föredragna och det faktiska ledarbeteendet påverkar idrottarnas 

tillfredsställelse och prestation. Det är därför viktigt att ledarna är medvetna om vad idrottarna 

önskar för att kunna utöva ett så bra ledarskap som möjligt. Utifrån denna studies resultat vore 

det exempelvis av värde för ledare att fokusera en stor del av ledarskapet på beteenden 

kopplade till ”Träning och instruktion”, ”Positiv feedback” och ”Demokratiskt beteende” då 

det var dessa beteenden som idrottarna främst föredrog. Även resultaten att män och kvinnor 

samt lagidrottare och individuella idrottare i vissa dimensioner skilde sig åt kan vara av vikt 

för ledare, då de även kan behöva anpassa sina ledarbeteenden utifrån vilken grupp de tränar. 

Resultaten kan även tänkas vara en bidragande kunskapskälla då olika ledarutbildningar 

planeras och genomförs. Om ansvariga för utbildningen är medvetna om vilka ledarbeteenden  

både idrottare generellt och olika idrottsgrupper föredrar kan denna aspekt av ledarskapet 

även tas upp vid utbildningstillfällena.  

 

Även om denna studie bidragit till kunskaper inom det undersökta området vore ytterligare 

forskning inom området av värde. Mycket av den existerande forskningen är relativt gammal 

och det vore därför relevant med ny forskning för att se om resultaten av tidigare forskning 

fortfarande är representativt för dagens idrottssituation. I stort sett all forskning inom 

ämnesområdet är baserad på kvantitativa data, varför det även vore intressant att göra 

undersökningar baserade på kvalitativa data för att få en djupare och mer nyanserad förståelse 

för vilka ledarbeteenden som föredras. I en sådan undersökning skulle inte resultaten endast 

begränsas till att svara på vilka ledarbeteenden som föredras, utan även varför. Något som 

författarna anser skulle vara värdefullt för fortsatta studier inom området vore att utveckla 

LSS-formuläret så att det skulle passa lika bra för rent individuella idrottare som för 

lagidrottare. Det faktum att det finns mycket begränsat med forskning kring en eventuell 

interaktionseffekt mellan kön, typ av idrott och föredraget ledarbeteende, samt att resultat av 

denna studie visar på en relativt stark tendens till en sådan interaktion fanns för en av 

beteendedimensionerna gör att det vore intressant med ytterligare forskning kring detta 

område. Ännu en aspekt som skulle vara intressant att studera vore att undersöka föredraget 

ledarbeteende i förhållande till andra variabler än kön och typ av idrottsgrupp, exempelvis 

idrottsnivå, ålder, nationalitet, utbildningsnivå etc. Ovanstående förslag är antagligen bara en 



bråkdel av tänkbara forskningsuppslag inom området, men kan förhoppningsvis vara ett 

avstamp för vidare studier.   
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      Bilaga 1. 
 
 
 
 
 
Sektionen för Hälsa och Samhälle 
Pedagogik inriktning idrott 61-90 hp. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Till Dig som är aktiv idrottare 
 
Vi är två studenter vid Halmstad Högskola som just nu skriver en C-uppsats om vilket 
ledarskap idrottare föredrar. Därför vänder vi oss nu till Dig, för att få Din åsikt i frågan. 
 
Det är helt frivilligt att delta och Du kan avbryta när som helst, men genom Ditt deltagande 
hjälper Du oss att göra denna undersökning möjlig. 
 
Vi vore mycket tacksamma för Din medverkan, då tillförlitligheten ökar ju fler personer som 
svarar. 
 
Utifrån forskningsetiska principer vill vi betona att alla uppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt. Ingen kommer med andra ord att få veta hur just Du har svarat. Svaren kommer 
bara att redovisas i form av tabeller och diagram, där enskilda svar inte går att utläsa. 
 
Efter att Du fyllt i enkäten, var vänlig att kontrollera att Du besvarat alla frågor.  
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
 
 
 
 
 
Jenny Granström   Johanna Olofsson 
 
 
 
 



LSS: Bakgrundsfrågor: Spelare/Aktiv 
 
Ålder: …………………………………………………….………………… 
 
Kön: …………………………………………………….………………… 
 
Idrott: …………………………………………………….………………… 
 
Idrottslig nivå: ...……………………………………………….…………………
  
 
LEADERSHIP SCALE FOR SPORTS 
 
Varje mening beskriver ett särskilt beteende som en ledare/tränare kan uppvisa. 
För varje mening finns det fem alternativ:  
 
1. Alltid;  
2. Ofta (c:a 75% av tiden);  
3. Då och då (c:a 50% av tiden);  
4. Sällan (c:a 25% av tiden);  
5. Aldrig 
 
Var snäll och markera med lämpliga kryss hur du anser att en ledare/tränare bör 
vara. Besvara alla påståenden även om du är osäker på någon. Observera att 
detta inte är en bedömning av din nuvarande ledare/tränare eller någon 
annan. Det är dina ”önskemål” det handlar om. Ditt ärliga och spontana svar är 
viktigt för denna undersökning. 



Markera med ett kryss i den ruta som bäst stämmer överens med din uppfattning.   
 
1= alltid, 2= ofta, 3= då och då, 4= sällan, 5=aldrig 
 
Jag föredrar att min ledare/tränare: 
 
  1 2 3 4 5 

1 ser till att idrottarna utnyttjar hela sina förmåga 
 

     

2 frågar efter min uppfattning när det gäller upplägg inför 
matcher/tävlingar 

     

3 hjälper mig med mina personliga problem 
 

     

4 berömmer mig inför de övriga idrottarna för mina goda 
prestationer 

     

5 förklarar idrottens tekniker och taktiker för mig 
 

     

6 planerar relativt oberoende av idrottarna 
 

     

7 hjälper idrottarna i gruppen att lösa sina konflikter  
 

     

8 ägnar särskild uppmärksamhet åt att rätta mina misstag 
 

     

9 skaffar sig lagets/gruppens godkännande innan han fattar 
viktiga beslut  

     

10 talar om för mig när jag gjort ett riktigt bra jobb  
 

     

11 försäkrar sig om att tränarens roll i laget har uppfattats 
av alla idrottare 

     

12 inte förklarar sitt handlande för mig 
 

     

13 bevakar idrottarnas välbefinnande 
 

     

14 instruerar mig individuellt i min idrotts finesser 
 

     

15 låter idrottarna delta i beslutsfattandet 
 

     

16 ser till att jag belönas för en bra prestation 
 

     

17 räknar ut vad som behöver göras 
 

     

18 uppmuntrar idrottarna att komma med förslag på hur 
träningen ska bedrivas 

     

19 utför personliga tjänster åt idrottarna 
 

     

20 förklarar för mig vad som skall göras och inte göras 
 

     

21 låter mig göra mina egna målsättningar 
 

     



22 uttrycker varje positiv känsla han har för idrottarna      
23 förväntar sig att jag skall utföra min uppgift i minsta 

detalj 
     

24 låter mig försöka på mitt sätt även om jag gör misstag 
 

     

25 uppmuntrar idrottarna att anförtro sig åt tränaren 
 

     

26 pekar ut mina styrkor och svagheter 
 

     

27 vägrar att kompromissa 
 

     

28 uttrycker uppskattning när jag presterar bra 
 

     

29 ger särskilda instruktioner till mig om vad som bör göras i 
varje situation 

     

30 frågar efter idrottarnas åsikt i viktiga tränarfrågor 
 

     

31 uppmuntrar förtroliga och informella relationer tränare 
och idrottare emellan 

     

32 ser till att idrottarnas ansträngningar koordineras 
 

     

33 låter mig arbeta i mitt eget tempo 
 

     

34 håller sig på sin kant i förhållande till idrottarna 
 

     

35 förklarar hur min insats passar in i gruppens prestationer 
 

     

36 bjuder hem idrottarna 
 

     

37 ger beröm när det behövs 
 

     

38 klargör i detalj vad som väntas av mig 
 

     

39 låter idrottarna bestämma om vilken taktik som skall vid 
match/tävling 

     

40 uttrycker sig på ett sätt som avskräcker från frågor 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


