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Sammanfattning  En tränare har en betydelsefull roll med möjlighet att fostra och 

påverka ungdomar, det är således en viktig roll som bör belysas. 

Syftet med studien var att beskriva vad friidrottstränare bör ha för 

egenskaper i sitt ledarskap, samt beskriva hur de själva uppfattar 

sin ledarstil och sin tränarroll. Studien gjordes utifrån en kvalitativ 

metod där 10 friidrottstränare intervjuades. Det resultat som 

framkom var att för friidrottstränarna innebär ledarskap att vägleda 

de aktiva mot uppställda mål. Det handlar om att möta varje 

individ och skapa förutsättningar för de aktiva att lyckas och 

utvecklas både som idrottare och person. Enligt friidrottstränarna 

är det viktigt att en ledare har goda kunskaper inom sitt område 

och är engagerad, positiv samt lyhörd. Resultatet av studien visade 

att tränarna använder en situationsanpassad ledarstil, där de tar 

hänsyn till de aktivas ålder, kunskap och förutsättningar. I rollen 

som tränare är det viktigt enligt friidrottstränarna att lyssna och att 

skapa ett ömsesidigt förtroende och att uppmuntra de aktiva till att 

tänka själva. Friidrottstränarna lyfte fram vikten av att skapa en 

positiv och trygg miljö där de aktiva tycker det är roligt att komma 

till träningen. För vidare forskning skulle det vara intressant att 

kombinera en kvalitativ metod med en observationsstudie för att se 

hur väl en tränares egen bild och upplevelse av sitt ledarskap och 

sin ledarstil överensstämmer med verkligheten. 
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Abstract  A coach has an important role with the opportunity to educate and 

influence young people. It is therefore a role that deserves to be 

investigated. The purpose of the study was to describe the qualities 

athletics coaches should have in their leadership, and to describe 

how they perceive their leadership style and their trainer role.   

The study was based on a qualitative approach where 10 athletics 

coaches were interviewed. The result that emerged was that for the 

athletics coaches leadership is about guiding their athletes towards 

set goals. It is about meeting every individual and make it possible 

for the athletes to succeed as both athletes and individuals. 

According to the athletics coaches it is important that a coach has 

good knowledge in his field and that he is committed, positive and 

responsive. Another result of the study was that the athletics 

coaches adapt their style of coaching to the situation and the age, 

knowledge and possibilities of the athletes. According to the 

athletics coaches it is important in their role as a coach to listen to 

and create a trustful relationship with the athletes and encourage 

them to think for themselves. The athletics coaches stresses the 

importance of creating a positive and safe atmosphere were the 

athletes enjoys coming to the training sessions. In further research 

one could combine the qualitative approach with an empirical 

study to investigate how well a coach own view of his coaching 

style corresponds with reality. 
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Introduktion 

Idrottsrörelsen är den största och viktigaste folkrörelsen i Sverige. En viktig del i 

idrottsrörelsen är ledarna. Varje år ägnar sig mer än 600 000 ledare, varav merparten är ideellt 

engagerade, åt idrotten antingen som aktivitetsledare eller i olika förtroendeuppdrag 

(Börjesson & von Essen, 2007). Det ideella engagemanget kan ses som idrottens kännetecken. 

Idrottsledarna bidrar till positiv samhällsutveckling, då de näst efter föräldrar och skola 

innehar den största möjligheten att fostra och påverka ungdomar (Riksidrottsförbundet (RF), 

2005). Under lång tid har ledarskap fascinerat mänskligheten. Med tiden har synen på idealet 

och vad som anses vara ett framgångsrikt ledarskap förändrats. För att identifiera den ideala 

ledarskapsstilen har framgångsrika ledare uppmärksammats och analyserats i hopp om att 

andra ledare kan göra likadant för att uppnå framgångar, dessvärre är det inte så enkelt. Det 

som avgör vilken ledarskapsstil som är mest lämplig beror på den rådande situationen och på 

vad de aktiva har för behov, intresse och målsättningar (Widlund, 2005).  

 

Det ställs stora krav på ledare och tränare inom idrotten. För att idrotten ska vara attraktiv och 

fungera bra har idrottsledaren en betydelsefull och i många fall en avgörande roll, som 

innebär att leda och följa ungdomarna i deras utveckling. I denna gemensamma resa har 

ledaren en viktig roll som formgivare och ett ansvar att reflektera och noga fundera över vilka 

frön de vill plantera i idrottaren (Engström & Redelius, 2002). Mot bakgrund av ovanstående 

betyder ledarens kvaliteter och egenskaper mycket. Ett kompetent och effektivt ledarskap är 

en förutsättning för att de aktiva ska uppleva sitt idrottande på ett positivt sätt. Hur en ledare 

interagerar med de aktiva kan ha stor effekt på deras lärande, motivation, prestation, 

självförtroende och psykiska välmående (Horn, 2002).  

 

Ledarskap är en process, där ledare och aktiva utvecklas tillsammans under resans gång 

(Widlund, 2005). En förutsättning för lärande och utveckling i en verksamhet som attraherar 

och stimulerar de aktiva är att ledaren själv trivs med sitt ledarskap (Hiam, 2006). Hiam 

menar att det viktigaste för att en ledare ska kunna motivera och engagera dem som han leder 

är att han själv känner sig starkt motiverad för sitt arbete. Ledarskapsprocessen utvecklas 

ständigt, därför är det av stor vikt att ledaren utvecklar sitt ledarskap. Det är viktigt att ledaren 

tar sig tid att reflektera över sitt eget sätt att kommunicera och agera (Widlund, 2005). 

 



 

 2 

Det är viktigt att tränarna har kunskap, men även att de tänker igenom sitt ledarskap så att de 

skapar goda förutsättningar för aktiva att utvecklas och att de framförallt bidrar till en miljö 

som attraherar aktiva att fortsätta inom idrotten. En bra ledare är medveten om hur det egna 

beteendet påverkar omgivningen (Rydberg & Sjöholm, 1994). Tidigare studie (Lundqvist, 

2006) visar att dagens tränarfilosofi placerar människan i centrum och att samspelet tränare 

och aktiv präglas av en mer individuell, social och demokratisk karaktär. 

 

Svensk friidrott har haft stora framgångar de senaste åren och både de aktiva och deras tränare 

har hyllats. Att fostra och utveckla morgondagens friidrottare är en viktig uppgift för tränarna 

ute i idrottsföreningarna. Hur de ser på ledarskap och vad de har för tankar och reflektioner 

kring sitt eget ledarskap har betydelse. En dålig och oengagerad ledare kan resultera i att de 

aktiva slutar och att de även för med sig dåliga erfarenheter upp i vuxen ålder. Därför är det 

viktigt att studera tränarnas uppfattning om ledarskap. Förhoppningsvis kan denna studie 

verka som underlag för att skapa diskussioner om idrottsledarskapets särart. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vad friidrottstränare bör ha för egenskaper i sitt ledarskap, 

samt beskriva hur de själva uppfattar sin ledarstil och sin tränarroll.  

 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats 

• Vad betyder ordet ledarskap för friidrottstränarna? 

• Hur ser ett bra respektive dåligt ledarskap ut? 

• Hur uppfattar friidrottstränarna sin ledarstil? 

• Hur ser friidrottstränarna på sin roll som tränare? 
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Bakgrund 

Begreppsgenomgång 

Begreppen ledare och tränare kommer att vara centrala begrepp genom studien. Eftersom 

syftet var att undersöka tränares syn på ledarskap, så användes begreppet tränare bara i 

idrottsliga sammanhang medan begreppet ledare användes både inom idrottsliga sammanhang 

och inom andra ledaruppdrag. Ledare fungerar som en allmän benämning, medan tränare bara 

återfinns inom idrotten. Informanterna använde sig av båda begreppen och i samma betydelse, 

därför använde författaren också begreppen synonymt.  

 

Definition av ledarskap 

Ledarskap är ett mångfasetterat begrepp som har definieras på olika sätt genom åren. Bass och 

Stogdill (1990) beskriver komplexiteten av begreppet ledarskap med följande ord: “There are 

almost as many different definitions of leadership as there are persons who attempted to 

define the concept” (s.11). Med andra ord finns det flera skilda definitioner. Chelladurai 

(2006) hävdar att alla definitioner på ledarskap betonar att det handlar om en interpersonell 

process där syftet är att påverka och motivera medarbetare att verka mot individuella mål eller 

gruppmål. Bruzelius och Skärvad (2004) vill definiera det som en social process genom 

vilken en person influerar andra att nå uppställda mål. Enligt Dalin (1994) är ledarskap en 

nödvändig process för att påverka personers eller gruppers beteenden för att de i givna 

situationer ska uppnå bestämda mål.  

 

En betydelse som väl tillhör ledarskapsbegreppet är det engelska ordet för ledare, leader, 

vilket betyder ”att leda människor på en resa”. Nyckelord som är återkommande när 

begreppet ledarskap ska definieras är påverka, mål samt socialt samspel. Meningen med 

ledarskap är att få människor, grupper eller individer att förverkliga de uppsatta målen 

(Maltén, 2000). Kaufmann och Kaufmann (1998) beskrev det på följande vis; ledarens 

centrala uppgifter är att motivera till insats och se till att arbetet samordnas, organiseras och 

utförs på ett sådant sätt att gruppen når de mål som satts upp för arbetet. Denna definition 

betonar förutom uppfyllelsen av mål även samspelet med andra människor, vilket anses som 

centralt för ledarskap. För att ledaren ska uppnå resultat är relationen med medarbetarna 

viktig, eftersom ledaren endast kan göra det genom eller tillsammans med andra människor 

(Maltén, 2000).  
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Tidigare betonades ledarskapet som en personlighetsegenskap, men det har utvecklats till att 

ledarskap är något som skapas i interaktion mellan människor i bestämda sammanhang 

(Sandberg & Fogelberg-Eriksson, 2000). Fahlström (2004) beskriver att ledarskapsprocessen 

består av tre delar; ledare, följare och kontext. Ledarskapet utgörs av interaktion och 

samverkan mellan dessa delar där varje del kan påverka hela ledarskapsprocessen. Beroende 

på vilket perspektiv individen har på ledarskap och i vilket syfte denne är ledare definieras 

ledarskapsbegreppet olika (Bass & Stogdill, 1990). En ledares syn på ledarskap präglas 

således av dennes syfte med sitt ledarskap. Bruzelius och Skärvad (2004) anser att syftet med 

ledarskapsprocessen är att engagera människor och få dem att frivilligt agera för att nå 

uppställda mål. Att leda människor med tvång och sträva efter mål som är i linje med ledarens 

egenintresse förkastas, istället ska ledaren inspirera och övertyga människor och eftersträva 

mål som höjer sig över egenintresset. Ledarskapet handlar om en ömsesidig påverkan, där 

känsla, tanke och handling sammanförs och formar ett samarbete mellan ledare och följare, 

som bygger på gemensamma värderingar och syften (Bolman & Deal, 2005).  

 

Bra respektive dåligt ledarskap inom idrott  

Ett framgångsrikt ledarskap innebär att de aktiva verkligen märker att du vill vara där med 

dem. Enligt Widlund (2003) är några fundament för ett bra ledarskap för idrottande ungdomar 

följande;   

• Engagemang – om ledaren är engagerad och delaktig så byggs ett förtroende upp 

mellan ledare och aktiv.  

• Lyhördhet – det är viktigt att lyssna och möta ungdomarna. 

• Entusiasm – inspirera och motivera varje individ, både vid medgång och motgång.  

• Tydlighet – diskutera med de aktiva och var tydlig med vilka riktlinjer som gäller. 

Det är även viktigt att vara konsekvent i sitt beteende.  

• Kommunikation – för att skapa bra relation i ett positivt klimat med de aktiva är 

det viktigt att ledaren samtalar och aktivt lyssnar på dem. Ledaren ska bry sig om 

hela individen, inte bara fokusera på det idrottsliga.  

 

I Tunader och Wigblads studie (2006) visades det att friidrottsungdomars känsla av förtroende 

och deras syn på tränaren som förebild har stor betydelse. Att tränaren har kunskap och 

kompetens inom ämnet visades också vara en betydande del.  
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Grundförutsättning för att nå ett bra ledarskap är att skapa en öppen och ärlig dialog med de 

aktiva. En del tränare vill att inlärningen ska ske så snabbt som möjligt, men det är oftast inte 

den effektivaste processen, utan inlärningen bör ske målmedvetet och lugnt (Rydberg, 2005). 

Rydberg skiljer på två målsättningar som en tränare kan styras av. Den ena kännetecknas av 

att tränaren inte låter de aktiva tänka själva utan de fungerar som robotar, för att på så sätt 

spara tid genom att prestera utifrån tränarens krav och vilja så snabbt som möjligt och i rätt 

ögonblick. Det andra kännetecknas av att de aktiva uppmuntras till att tänka själva och våga 

tillämpa de egna lösningarna i praktiken och denna process får ta tid. Den verkliga inlärningen 

sker när det råder balans mellan personlighets- och kunskapsutveckling. En viktig byggsten 

och självklar utgångspunkt är självförtroende. 

 

Egenskaper en tränare bör ha enligt Rydberg (2005) är förståelse, tillit, livserfarenhet och god 

människokännedom. Det är även viktigt att se helheten hos individen. I studien Lärande och 

erfarenheters värde (Gerrevall, Carlsson &  Nilsson, 2006) gjord med bl.a. friidrottstränare, 

lyfte tränarna fram egenskaper som en tränare bör ha. Att kunna skapa glädje och entusiasm 

och ha förmåga att förstå människor är viktigt. För att de aktiva ska utvecklas måste tränaren 

ha förståelse för att de är olika och att de behöver bemötas på olika sätt. Alla lär sig inte på 

samma sätt, utan olika individer behöver olika instruktioner och förklaringar. Några kanske 

lär sig bäst av att genomföra övningen på egen hand medan andra föredrar muntlig 

instruktion. Friidrottstränarna i studien ansåg även att tränaren ska vara medveten om att de 

aktiva behöver olika lång tid på sig för att få förståelse för t.ex. en ny övning (Gerrevall et al., 

2006). Det är viktigt att en tränare tar hänsyn till detta och för att lyckas krävs förståelse för 

andra och självkännedom. En bra tränare är medveten om hur han själv fungerar och reagerar 

i olika situationer och sammanhang (Rydberg, 2005).  

 

Genom att praktisera sitt ledarskap utvecklas tränaren och varje träningspass och tävling 

skapar möjlighet att träna på sitt ledarskap. För att ta tillvara lärdomen av sina erfarenheter 

bör tränaren ständigt reflektera över vad han gör (Gerrevall et al., 2006). Friidrottstränare i 

studien (ibid.) menade att de lär sig genom att diskutera friidrott med varandra. Många tränare 

ansåg att de utvecklas bäst som tränare genom samtal med de aktiva och sina tränarkollegor. 

Genom att föra en dialog med de aktiva om utformningen av verksamheten utvecklas både 

aktiv och tränare i den interaktion som uppstår. En ömsesidighet skapas i samspelet när den 

aktive ger tränaren feedback på hur denne utövar sitt ledarskap. Goda förutsättningar för att 

utveckla sitt ledarskap ger även kurser och utbildningar. 
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Ledarstilar 

Den tidiga forskningen om ledarskap inriktades på att identifiera personlighetsegenskaper, 

intresset berörde goda ledares egenskaper för att förutsäga vilka individer som kunde bli bra 

ledare. Antagandet att människor föds till ledare kännetecknade denna forskningsinriktning. 

Denna forskning lyckades dock inte påvisa några utmärkande personlighetsegenskaper, så 

intresset övergick till att undersöka ledares beteende och ledarstilar och dess påverkan på 

följarnas trivsel, attityder och prestation (Sandberg & Fogelberg-Eriksson, 2000). Forskarna 

Lewin och Lippit (1938; ref. i Maltén, 2000) studerade hur grupper påverkas av olika typer av 

ledarskap. Forskningen resulterade i en endimensionell modell som handlar om att välja en  

ledarstil i sitt ledarskap, således att göra ett ställningstagande. De ledarstilar som beskrivs i 

studien är; auktoritär, demokratisk och låt-gå. Den auktoritäre ledaren anses ha mest kunskap 

och styr gruppen. Alla beslut och initiativ tas av ledaren och gruppens åsikter kommer tilltals 

väldigt sällan. Ledaren ser gruppmedlemmarna som osjälvständiga och okunniga och reaktion 

på detta är att de slutar tänka själva. Denna ledarstil är ett ledarorienterat ledarskap där 

människan ses som ansvarslös. Klimatet i gruppen kännetecknas av aggressioner, gräl eller 

likgiltighet, brist på eget ansvar och initiativ leder även ofta till låg motivation. Den 

demokratiske ledaren delegerar ansvaret till gruppmedlemmarna och låter dem vara delaktiga 

i planering, genomförande och beslut. Ledaren samtalar med dem istället för den auktoritäre 

som talar till dem. Ett grupporienterat ledarskap råder där människan ses som social och 

självförverkligande. Samarbete och trivsel kännetecknar denna grupp. ”Låt-gå” ledaren är 

passiv och tillbakadragande och låter gruppen själv bestämma vad, när och hur de ska göra för 

att det ska passa gruppen. Denna ledarstil uppstår oftast när ledaren inte har den kunskap som 

krävs och kanske inte har gruppens förtroende. Grupper som är passivt ledda kännetecknas av 

missnöje, vantrivsel och åstadkommer ingen effektivitet (Maltén, 2000).  

 

Rydberg (2007) anser att det är en ny ledartyp som eftersöks idag, den lyhörde ledaren. Det är 

ledaren som kan instruera andra att leda sig själva och bli mer ansvarstagande. Alla i gruppen 

ska känna att de duger oavsett kön, utseende, framgångar eller misstag. Alla i gruppen ska 

känna sig betydelsefulla oavsett vad de presterar. Denna ledare får medlemmarna i gruppen 

att växa och genom att lära sig av sina erfarenheter kan alla lyckas. Den lyhörde ledaren är 

flexibel och anpassningsbar till nya situationer och har en positiv människosyn. Rydberg 

sammanfattar ledaren med tre verb; se, höra och vara närvarande. Med det menar han att 

ledaren ska vara medveten om gruppmedlemmarnas inre rum och ”höra” deras tankar som 
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inte alltid kommer till uttryck. Det är även viktigt att vara engagerad och närvarande, Rydberg 

kallar det för ”emotionell smitta” och med det menar han att om ledaren är engagerad och 

entusiastisk så sprider det sig till gruppen och det skapar en positiv stämning.  

 

Den endimensionella modellen kom sedan att ifrågasättas för att den ansågs vara en förenklad 

bild. Istället skapades en modell där ledarskapets skulle ses utifrån ett tvådimensionellt 

perspektiv, vilket var en kombination av uppgifts- och personinriktning (Söderström, 1998). 

Denna teori är framtagen av Blake och Mouton (1964; ref. i Lindmark & Önnevik, 2006) och 

kallas även för Managerial grid. Modellen beskriver hur en ledare kan utöva ett effektivt 

ledarskap utifrån två olika dimensioner, uppgifts- respektive personinriktning (Lindmark & 

Önnevik, 2006). Om en ledare är uppgiftsinriktad fokuserar ledaren på produktivitet, resultat 

och framgång. Om ledaren fokuserar på att skapa en bra interpersonell relation med sina 

aktiva är denne personinriktad (Lindwall, Johnson & Åström, 2002). Dessa två inriktningar är 

fristående och oberoende av varandra och resulterar i fem olika ledarstilar (Maltén, 2000). Se 

figur nedan.  

 

 
Figur 1. Tvådimensionell modell. Fritt efter Blake och Mouton, 1964 (ref. i Maltén, 2000).  

 
Ledare A agerar passivt och representerar en typisk ”låt-gå” ledare som varken är uppgifts- 

eller personinriktad och har ingen medveten människosyn. Ledare B visar en tydlig 

uppgiftsinriktning, där fokus ligger på resultat och målsättning utan att ta hänsyn till 

gruppmedlemmarnas behov och intresse. Ledarstilen blir auktoritär och ser människan som 

ansvarslös. Denna ledarstil är tvärtemot ledare C som fokuserar på att gruppmedlemmarnas 

sociala och individuella behov tillfredsställs. Ledaren skapar bra stämning i gruppen, vilket  
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kan leda till att uppgiften glöms bort. Ledaren antar ett ledarskap som är person- och 

gruppinriktat och ser på människan som social. Blake och Mouton ansåg att ledare D närmar 

sig idealet, då ledaren både är uppgifts- och personinriktad. Det medför att förutsättning för 

både hög tillfredsställelse och hög produktivitet skapas. Ledaren tillämpar ett demokratiskt 

ledarskap och ansluter sig till antagandet om den självförverkligande människan (Maltén, 

2000). Ledare E bryr sig tillräckligt mycket om uppgiften respektive trivseln i gruppen så att 

uppgiften blir utförd och att det inte uppstår några konflikter i gruppen på grund av bristande 

relationer. Medlemmarna i gruppen får delta i beslutsprocessen, men bara i den mån att 

gruppen når en godtagbar arbetstillfredsställelse och acceptabla resultat (Lindmark & 

Önnevik, 2006).    

 

Besläktad med den tvådimensionella modellen och en senare forskningsinriktning var Hersey 

och Blanchards situationsanpassade ledarteori. Enligt denna modell bör en ledare anpassa sitt 

ledarbeteende efter olika situationsfaktorer (Hersey & Blanchard, 1996). Dessa faktorer är 

ledarens erfarenhet, gruppens mognadsnivå och kompetens, den unika miljön som gruppen 

verkar i, typ av uppgift och hur mycket tid som finns till förfogande. Ledarstilen blir en 

kombination av uppgifts- och personinriktad och den kräver flexibilitet, lyhördhet och god 

stilanpassningsförmåga för att utnyttja resurserna optimalt. Mognadsnivån hos 

gruppmedlemmarna är beroende av deras kompetens och motivation, vilka innefattar deras 

erfarenhet, kunskap, vilja att nå uppsatta mål samt deras förmåga och vilja att ta ansvar. Om 

gruppmedlemmarna har en låg mognad och kunskapsnivå styr ledaren gruppen hårdare, sedan 

när deras mognad och kunskaper ökar behövs en mer personrelaterad och indirekt styrning 

(Maltén, 2000). Genom att ledaren anpassar sitt ledarbeteende till situationen blir ledarskapet 

mer effektivt. Det huvudsakliga är att människan inte föds till att bli ledare utan att bli ledare 

är något denne kan komma att vara (Sandberg & Fogelberg-Eriksson, 2000). 

 

Tränarroll 

Att vara tränare inom en idrott är en förvärvad roll, det är en roll som denne väljer att gå in i. 

Med rollen tillkommer förväntningar och funktioner som en tränare ska leva upp till och ska 

kunna hantera. Några exempel på det är enligt Rydberg (2005) att tränaren ska kunna 

motivera och inspirera de aktiva att uppnå mål och resultat som i början ansågs omöjliga att 

genomföra, tränaren ska även stärka modet hos utövarna, de måste våga misslyckas för att nå 

framgång. Tränarens roll är också att stärka de aktivas självkänsla och skapa självdisciplin, de 
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aktiva ska vara ansvarstagande. Att en aktiv har svag självkänsla kan innebära att dennes 

uppfattning om sig själv inte stämmer överens med verkligheten, men genom att stärka 

självkänslan kan den aktive se sin prestation och målsättning realistiskt.  

 

En tränare har till uppgift att hjälpa en aktiv att i slutändan nå bästa tänkbara resultat med 

egen vilja, kunskap och kraft. Hur du som tränare möter de aktiva har stor betydelse, saknar 

en tränare medkänsla och empati kan drömmen ta slut för den aktive (Rydberg, 2005). Att 

skapa förtroende mellan tränare och aktiv är viktigt, det skapar trygghet, tillit och ömsesidig 

respekt. Förtroendet uppnår tränaren genom att möta varje aktiv på deras sociala och mentala 

nivå, det är således en viktig del i tränarrollen (Widlund, 2003).  

 

En tränare förmedlar både medvetet och omedvetet en viss uppsättning värderingar och 

normer och ett visst förhållningssätt (Redelius, 2002). Vidare menar Redelius att ledaren kan 

ses som en fostrare eftersom de förmedlar uppfattningar, föreställningar och beetendemönster 

såsom färdigheter och vanor. Mot bakgrund av detta intar tränaren en betydelsefull roll och 

tränaren bör tänka på hur denne uttrycker och beter sig. För ungdomarna blir tränaren en 

viktig förebild, minst lika viktig som föräldrarna. Det är då viktigt att tränaren agerar på 

samma sätt som han lär ut, annars kan fostran mista sitt värde (Widlund, 2003). 

 

Robert House utvecklade en teori, väg-mål teori, där fokus ligger på följarnas behov och mål. 

Enligt House (Fahlström, 2004) är ledarens uppgift att hjälpa följarna att fastställa sina mål 

och skapa förutsättningar som hjälper dem att uppnå dessa. I den mån följarna uppnår sina 

mål bedöms ledarens förmåga. Genom att belöna måluppfyllelse, klargöra vägen fram till 

målen och avlägsna hinder kan ledaren påverka följarnas prestation. Maltén (2000) anser att 

det är viktigt att formulera individuella mål och behov, uppmuntra och ge återkoppling på 

följarnas målinriktade beteende och slutligen sätta upp delmål på vägen och se till att målen är 

uppnåbara. I väg-mål teorin sker ett värdefullt samspel mellan följarnas trivsel och 

situationens krav, där tydliga mål, uppmuntran, stimulans och medbestämmande prioriteras 

(Maltén, 2000). 
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Tränarfilosofi  

I en studie gjord på elittränare (Eriksson, 2006) visades det att deras personlighet präglades av 

brinnande engagemang, social kompetens, idrottserfarenhet och lyhördhet. Deras 

människosyn var positiv med individen i centrum och egenskaper som envishet, 

målmedvetenhet och vinnarvilja. Modellen inom Svensk friidrott består av en positiv 

människosyn, planering och genomförande av träning innehåller en tydlig struktur samt 

trygghet och tillit (Lundqvist, 2006).  

 

För en tränare som vill utveckla en tränarfilosofi handlar det om att hitta ett förhållningssätt 

som fungerar och känns bra. Filosofin kan bl.a. skapas utifrån ledarens människosyn, 

kunskapssyn och personlighet (Sjödin, 2004). En filosofi kan fungera som ett stöd för att möta 

de olika situationerna tränaren ställs inför i arbetet med att leda ungdomar. I Erikssons studie 

(2006) visades att de allra flesta av de medverkande hade en medveten tränarfilosofi. De 

vanligaste beskrivningarna var; skapa delaktighet/medbestämmande och ökat egenansvar, 

skapa trivsel och glädje samt skapa individbaserad lärandemiljö. Sällan går det att kopiera 

någon annans filosofi och tankar, utan den egna filosofin bör formas av en stil som stämmer 

med den egna personligheten. I en tidigare studie har Eriksson (1998) studerat 

förbundskapteners ledarskap och deras ledarfilosofi. I detta sammanhang fann Eriksson 

nyckelord som kommunikation och målsättning. Deras filosofi innehöll även förmåga att 

skapa förtroende.  

 

Värdet av ledarskapet 

Vad är det då som driver och motiverar tränare att fortsätta vara aktiva och delaktiga i någon 

verksamhet? Rydberg (2005) frågade ett antal idrottstränare varför de var tränare och den 

främsta förklaringen var att de ser ett värde i det de gör, det är roligt och stimulerande. De 

känner sig kompetenta och ser resultaten av sitt arbete, vilket gör att de möts med respekt. En 

drivkraft är också glädjen i att någon lyckas. Liknande resultat återfinns i Redelius (2002) 

avhandling om ledarna och barnidrotten, i den studien betonades idrottens värde som något 

nyttigt och positivt för samhället, något som också kallas för idrottens investeringsvärde. 

Ledarna ser idrotten som spännande och rolig och idrotten ger värdefull kunskap och glädje.  
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Att skapa glädje och att ha roligt beskrivs ofta som viktiga drivkrafter för tränare. 

Friidrottstränarna i Gerrevall et al., studie (2006) ansåg dessutom att de två största 

drivkrafterna för tränare är dels att se de aktiva utvecklas både som idrottare och som 

människa och dels den personliga utvecklingen och tillfredsställelsen en tränare genomgår. 

De anser att det är en stor utmaning att få de aktiva, som har olika förutsättningar, att 

utvecklas och bli duktiga idrottare. Värdet för en tränare blir tydligare om han reflekterar över 

på vilket sätt det bidrar till den egna utvecklingen.  

 

Metod 

Studien antog en empirisk kvalitativ metod för att uppfylla syftet med studien. En kvalitativ 

studie med personliga intervjuer söker beskriva och förstå individers erfarenhet och 

upplevelse (Trost, 2005). Undersökningen bygger på friidrottstränarnas syn på ledarskap 

därför är en kvalitativ metod att föredra. Fördel med denna metod är att svaren kan fördjupas 

och utvecklas (ibid.). Informanterna fick möjlighet att uttrycka personlig erfarenhet och 

känslor och möjligheten fanns att ställa relevanta följdfrågor för att undvika missförstånd och 

få klarläggande.  

 

Urval 

Deltagarna i studien bestod av 10 stycken friidrottstränare varav sex manliga och fyra 

kvinnliga. Tränarna är verksamma i friidrottsföreningar i västra Sverige. Två av dem är 

tränare i samma förening och en utav tränarna är verksam i flera friidrottsföreningar, övriga 

deltagare är tränare i olika friidrottsföreningar. Friidrottstränarna valdes ut genom 

tillgänglighetsurval, då författaren, som själv är friidrottstränare, sedan tidigare kommit i 

kontakt med sju av dem i olika sammanhang såsom friidrottstävling samt friidrottsutbildning. 

De övriga tränarna valdes ut genom ett strategiskt urval, då författaren ville ha bra spridning 

när det gällde både kön och ålder, för att få en så bra bild som möjligt av friidrottstränares syn 

på ledarskap och på så vis belysa studiens syfte ur olika synvinklar. Deltagarnas ålder var 

mellan 23 och 58 år och de hade varit friidrottstränare mellan tre och 35 år.  

 

Kriteriet för deltagarna i studien var att de ska vara tränare för ungdomar som är 14 år och 

äldre. Bakgrunden är Svenska friidrottsförbundets indelning vad gäller friidrottens barnledar- 

och ungdomstränarutbildning, vilka är indelade i följande; 7-10 år, 10-14 år samt den valda 
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för denna studie 14-17 år (Widlund, 2003). Ytterligare bakgrund är att det är en känslig 

åldersperiod då ungdomars egen identitet formas under påverkan av bl.a. träningsgruppens 

ideal. Det är även i denna ålder de flesta friidrottande ungdomar som väljer att sluta med 

friidrott och det har visats att tränaren har betydelse i ungdomarnas beslut (ibid.).  

 

Instrument 

Vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervju, vilket betyder att frågor har 

konstruerats på förhand och sedan kan följas upp med följdfrågor. Semistrukturerad intervju 

kan med fördel användas när det är vissa specifika områden som ska beröras för att syftet med 

studien ska besvaras (Kvale, 1997). Intervjuerna utgick från en intervjuguide (bilaga 1) med 

frågor som bearbetades fram utefter frågeställningarna. En intervjuguide är betydelsefull för 

att inte missa något centralt för undersökningen och den hjälper till så inte intervjuaren skiftar 

fokus (Hassmén & Hassmén, 2008). Intervjuguiden fungerade som en vägledning för att 

behålla samtalet inom för studien relevanta frågeställningar. Beroende på intervjupersonen 

och tidigare svar kunde ordningsföljden ändras på frågorna och möjligheten fanns att ställa 

följdfrågor utanför intervjuguiden, men frågorna i guiden kom att behandlas vid något tillfälle 

under intervjun.  

 

Pilotintervju gjordes med en friidrottstränare för att se hur respektive fråga uppfattades och 

kunde tolkas. Den visade även om det var någon fråga som saknades eller eventuellt någon 

fråga som inte var relevant för studiens syfte. Efter pilotintervjun omformulerades några 

frågor, men större delen av den ursprungliga guiden kom att användas i studien. 

Intervjuguiden inleds med några frågor kring intervjupersonens bakgrund för att sedan gå 

över till de mer relevanta frågorna för studiens syfte. Enligt Kvale (1997) ska frågorna vara 

korta, öppna och lättbegripliga, vilket var författarens avsikt vid konstruktionen av guidens 

frågor.  

 

Datainsamling 

Kontakt togs via e-mail med sex utav friidrottstränarna, medan en personlig kontakt togs med 

de fyra resterande tränarna. Samtliga tillfrågade ställde sig positiva till att delta, vidare 

bestämdes dag och tid när intervjuerna skulle äga rum. Fyra av intervjuerna ägde rum under 

ett utvecklingsläger för friidrottare mellan 15-19 år, där två av tränarna var tränare under 
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lägret och de andra två tränarna var där med sina aktiva. En svårighet var att finna en avskild 

plats där vi kunde samtala helt ostört, men efter bästa förmåga genomfördes intervjuerna. Två 

av de övriga intervjuerna genomfördes före respektive efter en träning, två på respektive 

tränares arbetsplats och två på ett café respektive bibliotek.  

Inför varje intervju skickades ett informationsbrev (bilaga 2) ut. Brevet informerade bl.a. om 

studiens syfte, att materialet skulle behandlas konfidentiellt och den ungefärliga tidsåtgången 

för intervjun. Samma information fick intervjupersonen även ta del av i inledningen av 

intervjun. I brevet erbjöds även informanterna att ta del av det färdiga resultatet. Det var en av 

informanterna som ville läsa de citat som sedan skulle användas i det färdiga resultatet.  

  

Under alla intervjuer användes diktafon för att se till att ingen information gick förlorad samt 

för att öka trovärdigheten (Kvale, 1997). Intervjuerna tog mellan 25 och 45 minuter.  

 

Dataanalys 

Det insamlade materialet transkriberades ordagrant, vilket gjordes så nära inpå 

datainsamlingen som möjligt. Vid transkriberingen övergick talspråket till skriftspråk. För att 

inte påverka studiens reliabilitet användes likadant utskriftssätt vid samtliga intervjuer. Till en 

början återgavs talspråket ordagrant, vilket då innehöll repetitioner och pausnoteringar. För att 

underlätta läsbarheten så redigerades citaten som kom att användas i studiens slutgiltiga form, 

dock utan att förlora det meningsbärande i citatet. Det inspelade materialet avlyssnades ett par 

gånger och jämfördes sedan med utskriften så det överensstämde. Därefter gjordes en 

indelning av respektive fråga i intervjuguiden, där samtliga intervjupersoners uttalanden och 

uppfattning kring frågan fördes samman. Det gjordes för att kunna jämföra eventuella likheter 

och skillnader. Texten lästes noggrant igenom och betydelsefulla citat underströks. Det 

empiriska resultatet strukturerades sedan utifrån studiens frågeställningar.  

 

Etik 

Författaren tog del av de svenska etikregler som avser forskning. Dessa innebär att deltagarna 

som medverkar i forskningen bör känna till syftet med studien samt att deras deltagande är 

frivilligt. Materialet ska behandlas konfidentiellt och förvaras på säker plats. Deltagarna ska 

även informeras om att uppgifterna i undersökningen bara används för forskningens syfte 

(Repstad, 2007). Undersökningspersonerna i den aktuella studien informerades i förväg om 
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studiens syfte och mål. De upplystes om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta intervjun när som helst. Beträffande konfidentialiteten så informerades informanterna 

om att deras uppgifter inte skulle kunna kopplas till deras identitet. Den information och de 

uppgifter informanterna bidrog med kommer enbart att användas för studiens ämdamål, vilket 

tillsammans med den övriga informationen stod i det informationsbrev som skickades ut till 

samtliga intervjupersoner.  

 

Resultat 

Syftet med studien var att beskriva vad friidrottstränare bör ha för egenskaper i sitt ledarskap, 

samt beskriva hur de själva uppfattar sin ledarstil och sin tränarroll.  

 

Resultatet redovisas i avsnitt som är rubricerade efter studiens frågeställningar;  

• Vad betyder ordet ledarskap för friidrottstränarna? 

• Hur ser ett bra respektive dåligt ledarskap ut? 

• Hur uppfattar friidrottstränarna sin ledarstil? 

• Hur ser friidrottstränarna på sin roll som tränare? 

 

Citat från intervjupersonerna kommer att finnas med, de benämns med kön och siffra, t.ex. 

M1 eller K4. 

 

Intervjupersonernas bakgrund 
Bakgrunden till att friidrottstränarna började som tränare i en friidrottsförening var 

övervägande att de fick förfrågan om de ville hjälpa till. Två av friidrottstränarna tog själva 

kontakt med en förening och ville börja som tränare. Ytterligare en anledning var att deras 

barn var aktiva i föreningen, de två tränarna som av den anledning började som tränare var de 

enda som inte själva hade varit aktiva inom friidrott tidigare. Friidrottstränarnas största 

drivkraft till att vara tränare är att det är så roligt med friidrott. Att glädjas med andra och 

glädjen som infinner sig när de aktiva utvecklas både som idrottare och som människa är 

obeskrivlig för tränarna. Drivkraften hos tränarna kan påverkas av de aktiva, en tränare 

beskrev det såhär; jag känner att ju mer engagerade de är ju roligare tycker jag det är, desto 

större drivkraft är det hos mig (M7). Drivkraften kan även komma inifrån... jag har det i mitt 

hjärta, det är ju så kul (K9).  
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Vad betyder ordet ledarskap för friidrottstränarna? 

Samtliga friidrottstränare ansåg att ledarskap betyder att vägleda någon eller några. Vidare 

menade de att det är viktigt att vägleda de aktiva inte bara på idrottsbanan utan även socialt... 

det är även en social utveckling, man kan liksom inte bara se friidrottsdelen utan de utvecklas 

ju också som människor under de här åren (M3). När tränarna pratade om att leda någon eller 

några så är det oftast mot ett mål. Att leda dem på rätt väg, rätt spår, men det kan ju finnas 

många vägar till målet. Och vägarna kan vara olika beroende på vilken individ du har (K9). 

För en tränare betyder ledarskap guidning... jag ska kunna guida dem dit de vill och förklara 

för dem vad som krävs för att komma dit de vill (K5). Några av tränarna tyckte att det är svårt 

att verkligen få de aktiva att förstå vad som krävs för att de ska uppnå sina mål. Ledarskap 

handlar enligt friidrottstränarna om att skapa miljöer och förutsättningar för de aktiva att 

lyckas och utvecklas. Att se ungdomar utvecklas, att få dem att våga. Så ett frö och se om det 

kan växa. Om man kan få dem dit man vill liksom och de själva vill. Det är ledarskap för mig 

(M8). Nyckelord som kan användas för att summera vad ordet ledarskap betyder för 

friidrottstränarna är vägleda, mål och utveckling, såväl personlig som idrottslig.  

 

Hur ser ett bra respektive dåligt ledarskap ut? 

Att det finns både bra och mindre bra ledarskap märks tydligt bland friidrottstränarna. En av 

tränarna beskrev skillnaden... att göra det för de aktivas skull eller de man leder eller för sin 

egen skull (M7). Friidrottstränarnas beskrivning av hur ett bra ledarskap ser ut kan återkopplas 

till vad de ansåg att ordet ledarskap betyder. Att ett bra ledarskap har förmåga att utveckla de 

aktiva, låta dem växa både inom idrotten och socialt. Det gäller att möta varje individ och se 

vad denne har för förmåga och utifrån det utveckla individen så att målen uppnås. Tränarna 

poängterade att det är viktigt att gruppen får ut något av en tränares ledarskap. Ett bra 

ledarskap är väl tänkt att få människor att möta varje människa på nåt vis och få dem att 

lyckas där. Man ska inte tro att alla vill bli stjärnor. Men man ska ändå tror jag, alltså alla 

människor vill ju ändå försöka prestera så bra de kan, man vill ju försöka lyckas (M7). Just 

att besitta förmågan att se individen, att ta sig tid för varje människa, är en viktig 

ledaregenskap som av tränarna ses som en självklar ingrediens i ett bra ledarskap. Även 

förmågan att lyssna på de aktiva och förstå att de lär sig på olika sätt bör ingå i ett bra 

ledarskap enligt friidrottstränarna.  
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Tränarna var överens om att en individ ska utvecklas och det är tränarens uppgift att ge 

individen möjlighet att bli en bättre friidrottare. Några av tränarna ansåg att det är ett mått på 

att en tränare lyckats med sitt arbete när de aktiva utvecklas och uppnår sina mål. En tränare 

framhöll en viktig del i ledarskapet... jag försöker förklara för dem, varför gör vi detta. De 

måste bli medvetna. Jag är inte bara som en robot (M2). En tränare som inte låter sina aktiva 

tänka själva sågs som ett dåligt ledarskap. Att de aktiva blir helt radiostyrda, så när ledaren 

är borta så står de som fågelholkar och undrar vad ska jag göra idag, då tycker jag inte att 

man riktigt har lyckats som ledare (K9). Tränaren arbetar alltså efter tränarfilosofin att fostra 

de aktiva att tänka själva.  

 

Relationen mellan tränare och aktiv är betydelsefull om ledarskapet ska anses vara bra eller 

dåligt. En tränare förklarade det så att tränaren ska ha så bra relation med ungdomarna, att de 

känner att de nästan är bättre än föräldrarna. Tränaren menar att hon som tränare får mer 

information från ungdomarna än vad föräldrarna får. En annan tränare tänkte tillbaka på sin 

egen tränare och beskrev ett bra ledarskap såhär; ett bra ledarskap då… har man så pass bra 

kontakt med de aktiva, att de kan komma till träningen oavsett humör. Jag kunde komma till 

träningen inte alls på humör, kunde ha haft en jättedålig dag eller var inte alls upplagd för 

träning, men min tränare sa att det var helt ok, då kunde man komma dit och bara sitta och 

snacka lite grann och bygga på det social istället. Att det inte alltid är fokus på att man måste 

svettas, stånka och pusta och frusta. Och slita järnet, utan att man faktiskt bara kan vara 

också. Och att man har så pass bra kommunikation att om de aktiva vill prata, så ska de ha 

möjlighet att göra det (K5). Motsatsen gäller när det handlar om ett dåligt ledarskap, då ett 

flertal av tränarna tycker det präglas av dålig kommunikation och ingen kontakt med de 

aktiva. Motsatsen gäller även om ledaren visar att han vill vara där och är engagerad eller är 

oengagerad och inte bryr sig. Tränarna fann att om de visar att de vill vara där och att det är 

roligt att träffa de aktiva, ju mer får de tillbaka. Det är även betydelsefullt att diskutera för 

vems skull tränaren är där. En av tränarna menade att de som är ledare för att förverkliga sig 

själva är dåliga ledare. En annan tränare var av samma åsikt… en som kanske bara sätter sina 

egna behov främst och bara ser till sig själv och till sin egen vinning. Att de själva ska få ut 

nåt av sitt ledarskap, inte att de ska ge med sig eller att de ska förmedla en bra känsla genom 

sitt ledarskap, utan ja, trampa på liksom för att det gynnar dem själva (K6).  

   

Några av tränarna framhöll att ett bra ledarskap är när ledaren är en positiv förebild, det var 

ett flertal som påpekade att ett dåligt ledarskap är när ledaren föregår med dåligt exempel. En 
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tränare är en förebild på något vis, så man får tänka på vad man gör och vilka signaler man 

skickar ut. Bara en sån sak att man säger att ni måste skärpa er på träningar och tävling och 

sup inte, svär inte och så gör man precis tvärtemot. Det är dåligt ledarskap tycker jag (K5).  

 

Enligt friidrottstränarna utmärks ett dåligt ledarskap även av brist på kunskap. Att ha kunskap 

är en viktig del som en tränare inte slipper ifrån. En av tränarna menade att utan kunskap 

kommer du ingenstans. En annan av tränarna berättade... jag kan tycka såhär, att när jag var 

22-23 år, bara genom entusiasm så nådde man väldigt långt med sina friidrottare. Men ju 

längre de kom ju mer krävde de kunskap av mig, de vill ha svar på sina frågor. Kunskap är 

mycket viktigt (M7). Det är både teoretisk och praktisk kunskap i friidrott samt träning i 

allmänhet som eftersträvas. Kunskapen får tränarna genom utbildningar, kurser och 

föreläsningar. Friidrottstränarna framhöll även kunskap och förmåga att hantera och möta 

olika individer, en tränare måste kunna bemöta de aktiva utifrån hur de är.  

 

Ett dåligt ledarskap kan sammanfattningsvis bestå av en oengagerad tränare som föregår med 

dåligt exempel och sätter sina egna behov framför de aktivas. Det som kan summera ett bra 

ledarskap är att relationen mellan tränare och aktiv är bra, tränaren ska möta varje individ och 

ha förmågan att utveckla de aktiva. Friidrottstränarna belyste vikten av att en bra ledare ska ha 

ett positivt synsätt, engagemang och vara lyhörd. En tränare bör även ha goda kunskaper inom 

sitt område. Det viktigaste enligt en av tränarna är att ledaren har ett hjärta i det han gör. 

Lyhördhet är även en betydelsefull egenskap som anses hjälpa en tränare att utveckla sitt 

ledarskap. För att jag ska utvecklas måste jag vara öppen för att ta in andras åsikter och 

tankar... vara lyhörd och vilja bli bättre (K5). Friidrottstränarna var överens om att utveckling 

av ledarskap är något som sker i mötet med andra människor. Tränare och aktiv utvecklas 

tillsammans... det är ju en resa liksom, man får ju förbättra sig och lyssna på de aktiva. Vara 

ödmjuk (M1). Tränaren bör prata med och våga ta hjälp av andra tränare och en av tränarna 

ansåg att bästa sättet att lära sig är genom andras erfarenheter. Tränarna är medvetna om att de 

aldrig kommer att bli en perfekt tränare, utan betonade vikten av att vidareutveckla 

ledarskapet.  
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Hur uppfattar friidrottstränarna sin ledarstil? 

Tränarnas uppfattning om sin ledarstil ansågs till övervägande del vara en blandad stil som de 

försöker anpassa efter situationen. Denna situationsanpassade stil kan variera både från dag 

till dag och mellan olika träningspass. Men som en av tränarna uttryckte det... man kanske 

alltid behåller formen på sin ledarstil, grunden som man känner och så (K6). Några av 

tränarna menade att de är till viss del auktoritära, då det är de som planerar och lägger upp 

träningen, men även i vissa delar demokratisk eftersom en dialog förs mellan tränare och aktiv 

som kan komma med synpunkter på träningen och träningsupplägget. I slutändan är det ändå 

tränaren som bestämmer... det är ju ungdomar man har, de får ju bestämma, men de kan ju 

inte bestämma hur mycket som helst då. Man måste ju styra upp det och anpassa det så det 

blir bra för alla som är där (M10). Tränarnas ledarstil kan ändras beroende på de aktivas 

ålder och kunskap... ju äldre de blir, ju mer släpper jag ju dem (M3). Flera av tränarna ansåg 

att de inte är så resultatinriktade, utan den personliga utvecklingen är viktigare. En tränare 

berättade om när han blir mer bestämd och hårdare som tränare... om jag ser att någon inte 

klarar av något rent psykiskt, alltså att man har mentala spärrar, då kan jag vara ganska 

hård. Alltså puscha personen att våga satsa, så att de inte bromsar upp varje gång de kommer 

till spärren. Det kan uppfattas som ganska tufft kanske, men märker de att det blir bättre så. 

Det är ju inte så att jag bryter ner dem så att de börjar gråta. Ibland måste man vara lite 

hård (M10). 

 

Karaktärsdrag som tränarna beskrev sin ledarstil med var bl.a. ärlig, engagerad och som en 

tränare sa... förhoppningsvis medryckande positiv (K5). Engagemanget återfanns hos flera av 

tränarna, ibland mer och ibland mindre. Ledarstilen är den att när jag har ansvaret för en 

aktivitet, så är jag väldigt engagerad oftast. Men annars kan jag vara väldigt passiv och stå 

bredvid och bara titta. Och det är ju också mitt sätt att vara (M7). En av tränarna berättade 

hur hon tänker angående ledarstilen... att forma, att det är kärleksfull miljö på nåt sätt, jag 

försöker alltid tänka hur vill jag själv ha det, hur vill jag själv bli behandlad, vad tycker jag 

själv är roligt. Försöka tänka mig hur de andra tycker, då tycker jag det är lättare att forma 

(K9). Några av tränarna menade att om en aktiv känner att han vill satsa, så hjälper tränaren 

till 100 %. En annan av tränarna menade att om en aktiv är väldigt ambitiös så kommer 

tränaren att vara lika ambitiös som den aktive.  
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Hur ser friidrottstränarna på sin roll som tränare? 

I rollen som tränare kan brist på tränare och praktiska saker runt omkring såsom föreningens 

ekonomi och träningsmöjligheter ses som en svårighet. Tränarna tog även upp tiden som en 

svårighet, att få tiden att räcka till och hinna med förväntningarna som de aktiva har. En av 

tränarna menade att det är svårt att ge 100 % både hemma och i träningshallen. Tränarna var 

medvetna om att de måste vara beredda på att lägga ner mycket tid om de vill komma långt 

som tränare... vill jag komma jättelångt, måste jag ju lägga ner mer tid, det vet jag ju (K5).  

 

Med tränarrollen följer olika ansvarsområden, det är viktigt att skapa rätt miljö för de aktiva, 

en miljö där de kan få möjlighet att lyckas och utvecklas efter sina förutsättningar. Jag tycker 

en ledare ska ju försöka att skapa miljöer för andra att prestera så bra som möjligt. Det 

tycker jag är hela vitsen för en ledare (M7). Det är även viktigt att skapa glädje bland 

utövarna... förmåga att få de aktiva att tycka det är kul med friidrott, få dem att hitta glädjen, 

det är viktigt. De ska känna glädje att komma hit (M1). Just det att ha roligt och att prestera 

under glädje var flera av tränarnas tränarfilosofi. Något som tränarna underströk var allas lika 

värde. Tränarna menade vidare att det är viktigt att skapa en miljö där ungdomarna känner sig 

trygga... de känner att man inte trycker ner dem, utan man liksom väcker deras intresse, deras 

självkänsla och självförtroende (K9). 

 

Enligt friidrottstränarna var det en viktig del i tränarrollen att få fram rätt känsla och 

sinnesstämning hos de aktiva, det gör tränarna genom att själva vara engagerade och att 

utstråla mycket positiv energi. Det handlar om att överföra en känsla till de aktiva... inte bara 

att förmedla i ord såhär ska det vara, utan att överföra en känsla, hur det ska kännas eller att 

dra liknelser med hur det ska kännas (K6).  

 

Att som tränare få med sig alla i gruppen och få ungdomarna att våga är inte alltid så enkelt, 

men dock en väsentlig del i tränarrollen enligt friidrottstränarna. En av tränarna tyckte det var 

fascinerande att lyckas med det... fortfarande idag fattar jag liksom inte att man kan få dem, 

en hel grupp att göra likadant (M8). Samma tränare arbetade efter tränarfilosofin att våga 

göra bort sig. Vågar du göra bort dig, så vågar du misslyckas och vågar du misslyckas, lyckas 

du (M8).  

 



 

 20 

Tränarna betonade att det är en viktig roll de har som tränare. Ibland kan en känsla av 

otillräcklighet träda fram, att det saknas kunskap i vissa situationer... att man inte är 

tillräckligt utbildad när det gäller skador, när de får ont, så har man inte den rätta 

kunskapen. Vad ska man säga nu, jag kan ju ingenting om det där, det tycker jag är jobbigt 

ibland. För de litar på dig, de ser ju upp till en också (M1). I tränarrollen ingår att planera och 

att skriva träningsprogram. I detta arbetsområde kan några av tränarna uppleva att de är för 

ambitiösa, de vill hinna med många olika moment under en träning och det händer att allt som 

är planerat inte hinns med. I arbetet med att hjälpa de aktiva att utvecklas och bli bättre kan 

tålamodet hos vissa av tränarna saknas... jag vill göra snabbare process, att komma bli en 

bättre friidrottare, jag har inte det tålamodet (M2). I motsats till den tränaren har en av 

tränarna hållbar utveckling som tränarfilosofi, att de aktiva ska utvecklas i väldigt lugn takt.  

 

Betydelsefullt är att tränaren lyssnar på de aktiva, friidrottstränarna menade vidare att de 

aktiva befinner sig i en känslig ålder och det är mycket som snurrar i deras huvuden vilket kan 

påverka träningen. Det är då viktigt att tränaren finns där så de får prata av sig om de behöver. 

Det jag känner är att ungdomar går i skolan och har lärare och lärarna kanske inte alltid är 

så populära och ungdomarna är trötta på sina föräldrar. Ja, så jag ser liksom att alla ledare 

och tränare är ju den här personen utanför som de kan vända sig till, som de bara kan säga 

saker till och så (K6). Några av tränarna nämnde att de har samtal med sina aktiva där de 

lyfter fram olika saker, det kan vara missförstånd eller också går de igenom den aktives mål 

och vad som krävs för att uppnå målen. Vi har ofta samtal, vi lyfter ofta upp det här till ytan. 

Pratar med den aktive själv och frågar vad vill du, vad känner du, vad vill du ha ut av det här 

och vad tycker du att jag gör som du vill ha och inte (K6).  

 

I tränarrollen möter de olika människor, vilket ses som en utmaning och svårt att hantera 

enligt tränarna. En av tränarna berättade att han har det svårt för vissa människor och att han i 

det läget får svårt att bry sig om den personen, men tränaren jobbar på att förbättra sig...  ja, 

att koppla bort min egen tanke... alltså vad jag tycker om den som person och försöker se vad 

jag ska göra som ledare istället. Det är något jag försöker tänka på (M10).  
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Diskussion  

Metoddiskussion 

Inom kvalitativ forskning beskriver reliabilitet resultatets pålitlighet och tillförlitlighet 

(Hassmén & Hassmén, 2008). Vid samtliga intervjuer användes samma intervjuguide, men 

eftersom semistrukturerade intervjuer tillämpades med utrymme för informanternas egna 

funderingar och reflektioner blev inte intervjuerna exakt likadana. Intervjuerna och 

transkriberingen av materialet genomfördes noggrant av en och samma person. På så vis 

kunde proceduren utföras på samma sätt och risken för missförstånd samt feltolkningar 

minskade, vilket ökar reliabiliteten. En möjlig risk med en person är att denne låter sig 

påverkas under arbetets gång, med två intervjuare kan de två kontrollera varandra. För att 

undersökningen inte skulle påverkas av min egen förförståelse var jag medveten om den 

under studiens genomförande och fokuserade på informanternas uppfattningar. Det empiriska 

materialet har varit det centrala i studiens resultat.  

 

Validitet innebär hur väl forskaren undersöker det som är relevant för studiens syfte (ibid.). 

Med tanke på studiens syfte så valdes intervjuer som datainsamlingsmetod för att få en 

djupare insikt och förståelse inom det studerade området. Intervjuguiden skapades utifrån 

studiens frågeställningar och den användes som stöd för att inte tappa fokus på det egentliga 

syftet med studien. Det hade kanske varit bättre om intervjuaren lärt sig frågorna utantill 

redan vid första intervjun för att få samtalet mer flytande. En risk kunde då vara att 

intervjuaren ändrade förutsättningarna och blev säkrare på frågorna och omedvetet förändrade 

dem och lärde sig vilka följdfrågor som kunde ställas. Intervjuaren höll sig dock till frågorna i 

intervjuguiden vid samtliga intervjutillfällen och anpassade följdfrågorna till vad informanten 

sagt istället för att förlita sig på tidigare använda följdfrågor.  

 

Informanterna fick inte ta del av intervjuguiden innan, detta för att få så spontana svar som 

möjligt. Däremot informerades informanterna om studiens syfte i det informationsbrev de fick 

ta del av innan intervjutillfället, där de även informerades bl.a. om att materialet skulle 

behandlas konfidentiellt och att deltagandet i studien var frivilligt. De erbjöds även att ta del 

av det färdiga resultatet. Det hade kanske varit bättre om intervjuaren även vid 

intervjutillfället hade klargjort att de gärna fick ta del av utskrifterna av sina respektive 

intervjuer för att läsa igenom materialet och godkänna det och eventuellt komma med 
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synpunkter. I informationsbrevet stod det att om de hade några frågor eller ville ta del av det 

färdiga resultatet kunde de höra av sig till intervjuaren. Detta var alltså något intervjuaren 

kunde ha förtydligat efter avslutad intervju. Det var en av informanterna som påpekade att 

hon ville ha det färdiga resultatet som berörde hennes intervju skickat till sig.  

 

Innan den egentliga datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotintervju vilken bidrog 

till att fokus låg på de frågor som var relevanta för syftet i undersökningen. Intervjuguiden 

testades på en friidrottstränare, som ingick i urvalsgruppen för den kommande studien. På så 

vis kunde frågorna testas på en person som de var tänkta för.  

 

Att intervjuaren kände några av informanterna sedan tidigare bidrog till avslappnad stämning 

och relationen behövde inte byggas upp på samma sätt som med de informanter intervjuaren 

inte kände. Författaren tyckte sig inte märka någon direkt skillnad utan alla intervjuer 

präglades av öppenhet och förtroende. En bidragande orsak till det kan vara att intervjuaren 

också är friidrottstränare och det gemensamma intresset skapade förtroende och en god 

relation. Det finns en risk att informanterna blev påverkade av intervjuarens närvaro, så att de 

gav svar som de trodde att intervjuaren ville ha, istället för sin egen uppfattning. För att 

minska denna risk försökte jag vara så neutral som möjligt. Dock kunde förutsättningen att 

intervjuaren känner några av informanterna sedan tidigare påverka. Det kan hända att denna 

påverkan varit mindre om intervjuaren gjort ett annat urval, men anser att fördelarna väger 

tyngre än nackdelarna och är därmed nöjd med studiens urval. Urvalsgruppen hade bra 

spridning vad gäller informanternas ålder och kön, vilket ökar validiteten eftersom det ger 

olika perspektiv på det område som studeras.  

 

Vid intervjuerna användes en diktafon för att spela in intervjun, detta för att kunna lägga 

koncentrationen helt på informanterna och deras svar. Författaren ansåg att det skulle innebära 

en svårighet att skriva ned vad intervjupersonen sa och samtidigt lyssna. En nackdel med att 

använda en diktafon kan vara att den anses vara störande och intervjupersonerna känner sig 

pressade. Författaren upplevde dock inte att de kände sig påverkade av diktafonens 

medverkan. För att säkerställa att diktafon och uppkomsten av eventuella störningar inte 

påverkade informanterna kunde författaren ha frågat informanterna hur de upplevde 

intervjusituationen. Två av intervjuerna fick i inledningsskedet avbrytas på grund av störande 

ljud och byte av lokal då rummet vi satt i skulle användas. Det kan ha medfört att 

informanterna kom av sig och glömde något som var av värde när intervjun fortsatte.  
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Att intervjuaren också är friidrottstränare kan ses som både en fördel och en nackdel. Fördelen 

är att intervjuaren är insatt i den kultur och det språk som används inom friidrotten, den 

kontext som friidrottstränarna verkar inom. Informanten kan då prata på utan att intervjuaren 

behöver avbryta och ställa frågor om det som intervjuaren inte förstår. En nackdel kunde vara 

att informanten vet om att intervjuaren också är friidrottstränare och vill visa sig ha ett bra 

ledarskap och vara en bra tränare inför en annan tränare. Det hade kanske sett annorlunda ut 

om intervjuaren hade varit en utomstående som inte hade kunskap och erfarenhet från en egen 

roll som friidrottstränare. En risk vid undersökningar är att informanterna säger det som de 

har lärt sig, t.ex. hur en bra ledare ska vara och vilken tränarfilosofi de ska arbeta efter. I 

själva verket kanske de följer en annan filosofi och beter sig annorlunda i sin tränarroll, 

medvetet eller omedvetet. Risken finns alltså att informanterna förskönar bilden av sig själva. 

Det behövs därför vidare forskning för att få en så sanningsenlig bild som möjligt.  

 

Resultatdiskussion 

 
Definition av ledarskap  

Som nämnts inledningsvis i bakgrunden finns det flera olika definitioner på ledarskap. 

Definitionen har utvecklats till att vara något som skapas i interaktion mellan människor i 

bestämda sammanhang (Sandberg & Fogelberg-Eriksson, 2000). Ledarskap betyder enligt 

friidrottstränarna att tillsammans skapa förutsättningar för att de aktiva ska uppfylla sina mål 

och utvecklas som idrottare, vilket överensstämmer med Bruzelius och Skärvads (2004) 

definition av ledarskap. Det framkom under intervjuerna att det är en viktig del i ledarskapet 

att de aktiva utvecklas och då är det inte bara inom friidrotten utvecklingen ska ske utan även 

vid sidan av själva idrotten. Som en av tränarna uttryckte det; det är även en social utveckling, 

man kan liksom inte bara se friidrottsdelen utan de utvecklas ju också som människor under 

de här åren. Tränare och aktiv ska utvecklas tillsammans under sin gemensamma resa, vilket 

kan kopplas till det engelska ordet leader som betyder ”att leda människor på en resa”. 

Nyckelorden, som var återkommande vid beskrivning av ordet ledarskap i den aktuella 

studien, var vägleda, mål och utveckling, såväl personlig som idrottslig. Maltén (2000) 

beskriver begreppet ledarskap med följande nyckelord; påverka, mål samt socialt samspel. 

Inom idrott kan ordet påverka beskrivas som att tränare inspirerar och motiverar dem som 

denne leder mot målen som vill uppnås. Samspel mellan tränare och aktiv är nödvändigt om 
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de ska kunna gå åt samma håll för att uppnå målen, vilket närmare kommer att diskuteras 

under rubriken tränarroll.  

 

Vid friidrottstränarnas beskrivningar om vad ordet ledarskap betyder för dem fanns många 

likheter och ett gemensamt syfte som uttrycks i deras omtanke om friidrottarna. Det är för de 

aktivas skull de har blivit tränare, för att hjälpa dem att bli bättre friidrottare och växa som 

individer. Detta kan kopplas till Bass och Stogdills (1990) resonemang, de menade att 

ledarskapsbegreppet definieras olika beroende på vad ledaren har för syfte med sitt ledarskap.  

Deras resonemang är brett och anpassningsbart i många fall, eftersom det finns flera skilda 

definitioner av ledarskap såväl som syftet med att vara ledare. Om det hade funnits en 

påtaglig skillnad mellan friidrottstränarnas syfte skulle det antagligen fler beskrivningar av 

ordet ledarskap ha framkommit i studien.  

 

Bra respektive dåligt ledarskap 

Det är svårt för en tränare som egentligen inte vill vara där att försöka engagera och inspirera 

ungdomarna och frågan för vems skull tränaren är där kan påverka ungdomarnas motivation 

och glädje. Friidrottstränarna var överens om att en tränare bör ha ett engagemang och visa att 

de tycker det är roligt att vara tränare och att de visar att de är där för de aktivas skull. Det 

överensstämmer med Hiam (2006), som anser att ledaren själv måste vara starkt motiverad för 

att kunna motivera och engagera dem som han leder. En av tränarna menade att ju mer 

engagerade de aktiva är desto mer engagerad blir han. Detta är något som går hand i hand, om 

tränaren är engagerad så ökar troligtvis engagemanget hos de aktiva och ju mer engagerade de 

aktiva är desto mer engagemang känner tränaren. Det är något som Rydberg (2005) beskriver 

som ”emotionell smitta”.  

 

Ett bra ledarskap var enligt några av friidrottstränarna när en tränare har förmågan att utveckla 

sina aktiva, skapa utrymme och förutsättning där idrottaren kan växa både inom idrotten och 

socialt. Det innefattar även en förståelse och medvetenhet om att de aktiva lär sig på olika sätt 

och att som tränare ta hänsyn till detta i sin träning. Rydberg (2005) lyfter fram god 

människokännedom som en grundläggande egenskap en tränare bör ha, vilket är i enlighet 

med friidrottstränarnas uppfattning. De ansåg att eftersom en tränare möter olika individer och 

står inför olika situationer så krävs det kunskap och förståelse av tränaren. Detta var även 

något som poängterades i Gerrevall et al., studie (2006), tränarna i studien menade att en aktiv 

behöver olika instruktioner vid inlärningsprocessen. Om en tränare har en stor grupp med 
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aktiva kan det vara problematisk att anpassa inlärningen så att var och en får utrymme till att 

lära sig nya övningar på bästa sätt. Även om en tränare är medveten om att aktiva lär sig på 

olika sätt, så är det inte säkert att tränaren är medveten om vilket inlärningssätt som den aktive 

föredrar. 

 

När friidrottstränarna beskrev ett bra respektive dåligt ledarskap var en betydelsefull skillnad 

hur relationen och kontakten mellan tränare och aktiv såg ut. Ett bra ledarskap beskrevs bland 

annat genom att en tränare ska ha så bra relation med sina aktiva att tränaren känner att de 

aktiva nästan berättar mer för dem än för sina föräldrar. En av friidrottstränarna beskrev ett 

bra ledarskap från sin egen karriär, där hon hade en bra kommunikation med tränaren, ville 

hon prata så fanns möjligheten till det och det fanns en förståelse från tränarens sida. Att 

tränarna lyfte fram olika saker i beskrivningen av ledarskap kan bero på deras egna 

erfarenheter och bakgrund. Några av tränarna var mer angelägna om att ett bra ledarskap ska 

innehålla förmågan att utveckla de aktiva medan andra framhåller relationen och hur ledaren 

möter en individ. Att skapa en öppen dialog med de aktiva är en grundförutsättning enligt 

Rydberg (2005) för att nå ett bra ledarskap. Författaren anser att friidrottstränarna arbetar med 

att skapa en öppen dialog genom de samtal de har med sina aktiva. I enlighet med Widlunds 

(2003) fundament för ett bra ledarskap poängterade friidrottstränarna vikten av att lyssna och 

möta varje individ och att anpassa träningen efter dennes förutsättningar och förmåga.  

 

Friidrottstränarna ansåg att ett bra ledarskap präglas av viljan att öka medvetenheten hos de 

aktiva och uppmuntra dem att tänka själva, vilket kan kopplas till Rydbergs (2005) ena 

målsättningar av två som en tränare kan styras av. Den målsättningen kännetecknas av att de 

aktiva uppmuntras till att tänka själva och våga tillämpa egna lösningar i praktiken istället för 

att fungera som robotar. En av tränarna i studien menade att om tränaren är borta någon gång 

ska de aktiva kunna genomföra träningspasset på egen hand och inte bara stå där som 

fågelholkar.  

 

I intervjuerna framkom det att friidrottstränarna ansåg att brist på kunskap utmärker ett dåligt 

ledarskap. Att ha kunskap är således en viktig del i ledarskapet, den innefattar enligt tränarna 

både kunskap om friidrott och träning i allmänhet. I Tunander och Wigblads studie (2006) 

visades det att tränarens kunskap hade stor betydelse för de aktivas åsikt om ledarskapet var 

bra eller dåligt. Ju äldre och mer erfarna de aktiva blir ju mer kräver de att tränaren ska ha 

kunskap, det är viktigt en tränare utbildar sig och att utbildningen innefattar olika delar. Enligt 
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friidrottstränarna inkluderar kunskap även kunskap och förmåga att hantera människor och 

kunna bemöta olika individer utifrån hur de är, vilket bör vara en självklar del i utbildningar.  

 

Ledarskapsprocessen utvecklas ständigt därför är det viktigt att utveckla sitt ledarskap 

(Widlund, 2005). Friidrottstränarna var överens om att ledarskapet utvecklas främst 

tillsammans med de aktiva. Samma mening framkom även i Gerrevall et al., (2006) studie, 

vilka menade att aktiv och tränare utvecklas tillsammans i interaktion. Tränarna ansåg även 

att förmågan att vara öppen och att kunna diskutera med andra tränare kan bidra till 

utveckling. Tränarna i studien visade en lyhördhet och öppenhet till att våga fråga och 

diskutera sitt ledarskap. För att jag ska utvecklas måste jag vara öppen för att ta in andras 

åsikter och tankar... vara lyhörd och vilja bli bättre (K5). Friidrottstränarna såg positivt på att 

lära sig genom andra tränares erfarenheter och var medvetna om att ledarskapet aldrig blir 

fulländat.  

 

Ledarstil 

Studien visade att friidrottstränarna ansåg sig ha en blandad ledarstil, en stil som de försöker 

anpassa efter situationen. Det är en ledarstil som kan kopplas till Hersey och Blanchards 

situationsanpassades ledarteori (Hersey & Blanchard, 1996). Enligt denna teori anpassar 

ledaren sitt beteende efter bland annat gruppens mognadsnivå, vilket är beroende av gruppens 

kompetens och motivation till att bl.a. nå uppsatta mål och vilja att ta ansvar. Några av 

friidrottstränarna menade att de ändrar sin ledarstil och sitt beteende beroende på om de aktiva 

hör till de äldre eller yngre i deras träningsgrupp. De äldre friidrottarna blir inte lika styrda 

som de yngre, utan tränaren släpper dem mer och låter dem ta mer ansvar. Vid vissa 

situationer kan tränarna ha en hårdare stil, t.ex. när en aktiv inte klarar av en sak för att det 

mentala bromsar. I arbetet med att övervinna denna mentala spärr kan det behövas att tränaren 

blir mer bestämd och kan då uppfattas som hård. Enligt den situationsanpassade ledarteorin 

krävs det att ledaren styr gruppen hårdare om de aktiva har en låg kunskapsnivå. Det framkom 

under intervjuerna att det är det som styr en stor del av tränarnas ledarstil. De yngsta 

friidrottarna i de intervjuades träningsgrupper har inte tillräckligt med kunskap och därför 

anser tränarna att de behöver mer styrning medan de som är äldre har mer kunskap och en 

ökad mognad därför släpper tränaren efter mera. 

 

Auktoritär, demokratisk och låt-gå är tre ledarstilar som återfinns i den endimensionella 

modellen (Lewin & Lippit, 1938; ref. i Maltén, 2000), meningen är att en ledare ska göra ett 
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ställningstagande och välja en av ledarstilarna och inte en kombination av dessa. Ett problem 

är dock att det är svårt att hålla sig inom en av dessa ledarstilar, vilket även kom att 

ifrågasättas då det visar en förenklad bild. Det framkom i resultatet att tränarna till viss del var 

auktoritära och till viss del demokratiska. Den auktoritära ledaren anses ha mest kunskap och 

styr gruppen utan att lyssna på de aktiva medan den demokratiske ledaren enligt modellen 

låter de aktiva vara delaktiga. De får mer ansvar och tränaren talar med dem istället för till 

dem (Maltén, 2000). Friidrottstränarna ansåg sig ha mest kunskap, de planerar 

träningsprogram och bestämmer upplägget för träningen och i slutändan är det de som 

bestämmer och är på så vis auktoritära. En dialog förs dock mellan aktiv och tränare där den 

aktive kan komma med synpunkter innan träningsupplägget görs, vilket kan ses som 

demokratiskt. Den endimensionella modellen är som tidigare nämnts en förenklad bild då den 

förklarar ledarstilen men visar inte hur den kombineras med uppgiftens krav.  

 

Den lyhörde ledaren som enligt Rydberg (2005) eftersöks idag passar väl in på flera av 

tränarna i studien. Denna ledare låter de aktiva bli mer ansvarstagande, vilket några av 

tränarna tillämpade genom att uppmuntra de aktiva att tänka själva och att få de äldre i 

gruppen att genomföra träningspass på egen hand. I en tidigare studie (Eriksson, 2006) 

visades det att uppmuntra de aktiva till ökat egenansvar var en vanlig tränarfilosofi. Den 

lyhörde ledaren låter även de aktiva lära sig av sina erfarenheter, vilket en av tränarna 

uppmuntrar genom att arbeta efter en filosofi som innebär att våga misslyckas. Det märks en 

stark positivitet bland tränarna, vilket kan kopplas till den lyhörde ledarens människosyn som 

är positiv.  

  

Studien visade att några av friidrottstränarna fokuserade mer på de aktivas behov och intresse 

än resultat och prestation. Tränarna visade ändå målmedvetenhet, en av tränarna menade att 

alla människor vill ju ändå försöka prestera och försöka lyckas. Inom tvådimensionellt 

perspektiv, som är en kombination av uppgifts- och personinriktning, finns fem olika 

ledarstilar (Maltén, 2000). Att placera in friidrottstränarna i någon av de fem ledarstilarna är 

svårt, eftersom det kan bero på vilken situation de befinner sig i och givetvis finns det ledare 

som befinner sig mitt i mellan de olika ledarstilarna. Den tvådimensionella modellen tar inte 

hänsyn till situationen. Blake och Mouton, grundarna för modellen, ansåg att idealet är den 

ledarstil som både är uppgifts- och personinriktad. I studien framkom det att friidrottstränarna 

fokuserar både på relationen med de aktiva och på produktiviteten i gruppen. De fokuserar på 

att de aktiva ska uppnå sina målsättningar, men samtidigt tar de hänsyn till de aktivas intresse 
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och behov. Enligt den tvådimensionella modellen är det troligen ledare D som bäst belyser 

friidrottstränarnas ledarstil (se figur s. 7), men eftersom situationen har betydelse kan inte den 

ledarstilen anses vara helt korrekt.   

 

Tränarroll 

När en person blir tränare går denne automatiskt in i en roll, som medför ett ansvar och en rad 

förväntningar att leva upp till. För att göra ett bra arbete krävs det att tränaren lägger ner viss 

tid på sin tränarroll, något som enligt intervjuerna visade sig vara svårt. Tränarrollen kan lätt 

kollidera med familje- och yrkeslivet (Rydberg, 2005). En av tränarna menade att det är svårt 

att ge 100 % både hemma och i träningshallen, men att tränaren försöker göra sitt bästa. Bland 

de tränare som ensamma hade hand om en träningsgrupp upplevdes denna tidsbrist som en 

svårighet i ledarskapet. De tränare som har delat ledarskap behöver ju inte vara där i lika stor 

utsträckning och kan på så vis få mer tid utanför idrottshallen. Tränarrollen innefattar olika 

ansvarsområden som enligt friidrottstränarna innebär att i rätt miljö skapa förutsättningar för 

de aktiva att efter sin förmåga lyckas och utvecklas både som friidrottare och person. Enligt 

Rydberg (2005) bör kunskaps- och personlighetsutvecklingen vara i balans för att den 

verkliga inlärningen ska ske. Friidrottstränarna poängterade att det är viktigt att inte bara 

fokusera på det idrottsliga, några av tränarna ansåg att den personliga utvecklingen är 

viktigare. Friidrottstränarna ansåg att de som tränare även ska skapa en positiv miljö där de 

aktiva känner glädje och tycker det är roligt att komma till träningen och att det är roligt med 

friidrott. Detta försöker de uppnå genom att vara engagerade och positiva. Att skapa glädje 

lyfter även tränarna i tidigare forskning (Gerrevall et al., 2006) fram som en önskvärd 

egenskap hos en tränare.  

 

Näst efter föräldrar och skola anses idrottsledaren ha den största möjligheten att påverka och 

fostra ungdomarna (RF, 2005). Redelius (2002) menar att ledare ses som fostrare eftersom de 

både omedvetet och medvetet förmedlar normer, värderingar och beteendemönster. 

Idrottsledarna har således ett stort ansvar och friidrottstränarna i studien menade att de är 

medvetna om att det är en viktig roll de har som tränare och förebild. En av tränarna uttryckte 

det såhär; Det jag känner är att ungdomar går i skolan och har lärare och lärarna kanske inte 

alltid är så populära och ungdomarna är trötta på sina föräldrar. Ja, så jag ser liksom att 

alla ledare och tränare är ju den här personen utanför som de kan vända sig till, som de bara 

kan säga saker till och så (K6). Det är viktigt att reflektera över sitt sätt att vara och vilka 

signaler som sänds ut till de aktiva. Att som tränare säga en sak till sina aktiva men att sedan 
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själv göra precis tvärtom ansågs inte som ett bra ledarskap av friidrottstränarna. Widlund 

(2003) hävdar att fostran mister sitt värde om en tränare inte agerar som han lär ut. En tränare 

har stor inverkan på hur de aktiva agerar och tänker i olika situationer, därför bör han ha god 

självkännedom och vara medveten om hur han själv agerar och tänker i olika sammanhang 

och situationer. Friidrottstränarna var medvetna om att de bör tänka på vad de säger och vilka 

signaler de sänder ut.  

 

I tränarrollen möter tränaren många olika individer, något som ibland upplevs som en 

svårighet av tränarna. Det är viktigt att kunna koppla bort sin personliga uppfattning om en 

person och agera som tränare. Widlund (2003) menar att det är en viktig del i tränarrollen att 

ha förmågan att möta varje aktiv på deras nivå. Detta skapar förtroende, vilket är en 

betydelsefull byggsten för att de aktiva ska känna tillit och trygghet. Friidrottstränarna ansåg 

att de som tränare ska skapa en miljö där ungdomarna känner sig trygga, vilket en av tränarna 

gör genom att bygga upp deras självförtroende och självkänsla.  

 

Som tidigare nämnts är det viktigt enligt friidrottstränarna att de aktiva blir medvetna om vad 

som krävs av dem för att uppnå sina mål. Enligt väg-mål teorin är ledarens uppgift att hjälpa 

följarna att bestämma sina mål, klargöra vägen fram till målen och ge dem möjlighet att 

uppnå dessa (Fahlström, 2004). Vidare kan en ledares förmåga bedömas efter i vilken mån 

följarna uppnår sina mål. Några av tränarna i studien menade att det är ett mått på att de har 

lyckats när de aktiva utvecklas och uppnår sina mål. Det krävs en tydlighet ifrån tränarens 

sida vilket Widlund (2003) tar upp som en betydelsefull del i tränarrollen. Det framkom i 

studien att tränarna har samtal med sina aktiva där de diskuterar detta. Det är viktigt att 

klargöra vad den aktive vill ha ut av träningen och att de tillsammans går igenom hur vägen 

dit kan se ut och vad som då krävs av både tränaren och den aktive.  

 

I tränarrollen ingår ju, som tidigare diskuterats, att hjälpa de aktiva att bli bättre idrottare, i 

denna del är det enligt Rydberg (2005) viktigt att inlärningen sker lugnt och målmedvetet. En 

av tränarna i studien har som tränarfilosofi att de aktiva ska utvecklas i väldigt lugn takt, han 

nämner det som hållbar utveckling. Under intervjuerna framkom det dock att tålamodet för 

detta saknades bland några av tränarna som gärna vill snabba på denna inlärningsprocess.  

 

Den största drivkraften till att vara tränare var enligt friidrottstränarna att det är så roligt med 

friidrott. De lyfter fram glädjen när en aktiv lyckas, vilket även förekommer som den största 
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drivkraften i tidigare forskning (Gerrevall et al., 2006). Liknande resultat framkom i Redelius 

studie (2002), där idrottens värde betonades. Eftersom det är en resa tillsammans och många 

timmars träning så är det inte förvånande att glädjen när en aktiv utvecklas och lyckas är den 

största drivkraften att fortsätta som tränare. Friidrottstränarna tycker att det är obeskrivligt att 

få följa varje steg i den aktives utveckling.  

 

Konklusion 

I studien framkom gemensamma uppfattningar om vad ordet ledarskap betyder. 

Friidrottstränarna ansåg att ledarskap innebär att vägleda de aktiva mot uppställda mål, det 

handlar om att skapa förutsättningar för de aktiva att lyckas och utvecklas både som idrottare 

och person. Ett bra ledarskap innebär förmåga och kunskap att genomföra detta och att möta 

varje individ efter dennes förmåga och förutsättning. En ledare bör enligt friidrottstränarna ha 

goda kunskaper inom sitt område och vara engagerad, positiv samt lyhörd. Ett dåligt 

ledarskap består av oengagemang och att ledarens egna behov kommer i första hand. En 

tränare som föregår med dåligt exempel och således inte är någon bra förebild räknas också 

till dåligt ledarskap enligt resultatet. Resultatet av studien visade att tränarna använder en 

situationsanpassad ledarstil, där de anpassar sin ledarstil bland annat efter gruppens 

mognadsnivå såsom ålder och kunskap. De beskrev sin ledarstil som ärlig, engagerad och 

positiv. I rollen som tränare ansåg friidrottstränarna att deras uppgift är att hjälpa de aktiva att 

nå dit de vill komma, tillsammans klargöra vägen till målen. I det samspelet är det viktigt att 

lyssna på de aktiva och skapa ett ömsesidigt förtroende. Friidrottstränarna framhöll även 

vikten av att göra de aktiva medvetna och uppmuntra dem till att tänka själva. En slutsats 

författaren vill lyfta fram är att tränarna lägger stor vikt vid att skapa glädje bland sina aktiva, 

få dem att tycka att friidrott är roligt. 

 

Implikation 

För vidare forskning skulle det vara intressant att kombinera en kvalitativ metod med en 

observationsstudie på tränare, vilket skulle ge en tydligare bild av hur de agerar och 

framhäver sitt ledarskap i olika situationer. För att fördjupa denna bild ytterligare skulle även 

tränarens aktiva delta i studien, detta för att få deras uppfattning och värdering av tränarens 

ledarskap. En sådan forskning skulle ge möjlighet att undersöka hur väl en tränares egen bild 

och upplevelse av sitt ledarskap och sin ledarstil stämmer överens med verkligheten. Ännu en 
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aspekt som skulle vara intressant att studera är om synen på ledarskap skiljer sig åt i olika 

generationer, t.ex. genomföra en liknande studie bland yngre tränare respektive äldre tränare. 

 

Studien kan komma att verka som underlag för vidare diskussion och reflektion kring 

ledarskap ute i idrottsföreningarna och förhoppningsvis bidra till att fler tränare börjar 

reflektera kring sitt ledarskap. Det är betydelsefullt att de som leder en grupp blir medvetna 

om hur deras beteende påverkar gruppens medlemmar och att ledaren inser att tränarrollen är 

en viktig roll. Resultatet kan även tänkas vara till användning vid olika ledarutbildningar. Det 

är viktigt att poängtera att en ledare aldrig blir färdig, utan ständigt bör vara öppen och lyhörd 

i utvecklandet av sitt ledarskap.



 

 

Referenslista 

 
Bass, B. M. & Stogdill, R. M. (1990). Bass & Stogdill’s Handbook of Leadership: Theory, 

research, and managerial applications. New York: Free Press. 

 

Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Bruzelius, L-H. & Skärvad, P-H. (2004). Integrerad organisationslära. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Börjesson, M. & von Essen, J. (2007). Det sociala ledarskapet. [FoU-rapport 2007:3]. 

Stockholm: Riksidrottsförbundet. 

 

Chelladurai, P. (2006). Human Resource Management in Sport and Recreation. Champaign, 

IL: Human Kinetics. 

 

Dalin, P. (1994). Skolutveckling Teori (Bok 2). Stockholm: Liber Utbildning AB.  

 

Engström, L-M. & Redelius, K. (2002). Pedagogiska perspektiv på idrott. Stockholm: HLS 

förlag.  

 

Eriksson, S. (1998). Född till förbundskapten? Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

 

Eriksson, S. (2006). Vägen till elittränarskap. [FoU-rapport 2006:7]. Stockholm: 

Riksidrottsförbundet.  

 

Fahlström, P-G. (2004). Ledarskap – en introduktion. I Broberg, I (red.). Perspektiv på Sport 

Management. S. 72-95. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

 

Gerrevall, P., Carlsson S. & Nilsson, Y. (2006). Lärande och erfarenheters värde. [FoU-

rapport 2006:1]. Stockholm: Riksidrottsförbundet. 

 



 

 

Hassmén, N. & Hassmén, P. (2008). Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder. Stockholm: 

SISU Idrottsböcker. 

 

Hersey, P., Blanchard, K.H. (1996). Management of Organizational Behavior: Utilizing 

Human Resources. New Yersey: Prentice Hall.  

 

Hiam, A. (2006). Motivera dina medarbetare. Inspirera dina medarbetare för bästa möjliga 

resultat. Stockholm: Liber AB. 

 

Horn, T.S. (2002). Advances in Sport Psychology. Champaign: Human Kinetics. 

 

Johnson, U., Lindwall, M. & Åström, O. (2002). Världens bästa lag – om gruppdynamik inom 

idrotten. Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

 

Kaufmann, G. & Kaufmann, A. (1998). Psykologi i organisation och ledning. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindmark, A. & Önnevik, T. (2006). Human Resource Management. Organisationens hjärta. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundqvist, R. (2006). Svensk friidrotts tränarfilosofi. Solna: Svenska friidrottsförbundet. 

 

Maltén, A. (2000). Det pedagogiska ledarskapet. Lund: Studentlitteratur. 
 

Redelius, K. (2002). Ledarna och barnidrotten. [Doktorsavhandling]. Stockholm: HLS förlag. 

 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Riksidrottsförbundet. (2005). Idrotten vill. Stockholm: Riksidrottsförbundet. 

 



 

 

Rydberg, L. (2005). Att vara tränare – om empati och vardagsetik. Stockholm: SISU 

Idrottsböcker. 

 

Rydberg, L. & Sjöholm, L. (1994). Idrott och hälsa: ha hälsan och må bra. Stockholm: 

Bonnier Utbildning. 

 

Sandberg, S. & Fogelberg Eriksson, A. (2000). Ledarskapsforskning – en kunskapsöversikt. 

Linköping: Linköpings universitet, CMTO. 

 

Sjödin, L. (2004). Ledarskapets 4:e dimension: att leda från tanke till handling med känsla. 

Stockholm: SISU Idrottsböcker. 

 

Söderström, M. (1998). Ledarskap och utveckling av ledningskompetens. I Lind, R. & 

Arvidsson, G. (red.). Ledning av företag och förvaltningar - förutsättningar, former, 

förnyelse. Stockholm: SNS Förlag. 

 

Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 

 

Tunander, H. & Wigblad, O. (2006). Varför friidrott? Vad motiverar föreningsungdomar att 

fortsätta med friidrott. [Examensarbete 14: 2006]. Stockholm: Gymnastik- och 

Idrottshögskolan. 

 

Widlund, H. (2003). Friidrott för ungdom. 14-17 år. Stockholm: SISU Idrottsböcker.



Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Bakgrundsfrågor  

Ålder? 

Yrke? 

Utbildning? 

Hur länge har du varit friidrottstränare? 

Varför började du som tränare? 

Har du någon utbildning inom friidrott? I så fall, vad? 

Vilken ålder har du på dina aktiva? 

 

Syn på ledarskap 

Vad betyder ordet ledarskap för dig? 

Hur ser ett bra respektive dåligt ledarskap ut? 

Hur skulle du beskriva ett framgångsrikt ledarskap?  

Nämn några viktiga ledaregenskaper du bör ha som tränare?  

Finns det någon ledare/tränare som du själv tycker är en bra?  

Hur tror du att framtidens ledarskap inom friidrott kommer att se ut? 

Hur kan en tränare utveckla sitt ledarskap? 

 

Syn på sin ledarstil och sin tränarroll 

Hur skulle du vilja beskriva din tränarfilosofi? 

Hur ser du på din roll som tränare?  

Beskriv din ledarstil?  

Hur har ditt ledarskap formats?  

Vilka är dina drivkrafter och motivation som tränare? 

När känner du dig mest nöjd som tränare? 

Vilka är dina starka sidor respektive svagheter som tränare?  

Hur arbetar du för att utveckla ditt ledarskap? 

 

Avslutning 

Har du några andra tankar eller åsikter som du tror kan vara av intresse för mig att ta del av? 



Bilaga 2 

 

Hej! 

 

Den x/x klockan xx.xx har vi bokat tid för intervju med anledning av min C-uppsats. Jag är 

student på Högskolan i Halmstad och läser idrottsvetenskapligt program, pedagogik inriktning 

idrott. Jag har nyligen påbörjat min C-uppsats, som syftar till att undersöka friidrottstränares 

syn på ledarskap. Min förhoppning är att få en inblick i hur friidrottstränare ser på ledarskap 

och även hur de ser på sitt eget ledarskap och sin roll som tränare.  

 

Intervjun kommer att ta 30-45 minuter och kommer med ert samtycke att spelas in på band. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Informationen ni bidrar med kommer 

uteslutande att användas i den här studiens syfte. Deltagande i intervjun är frivilligt och ni har 

möjlighet att avbryta medverkan när ni själva önskar.  

 

Om ni har några frågor eller vill ta del av det färdiga resultatet är ni givetvis välkomna att 

höra av er. 

 

Tack på förhand! 

 

Karin Söderkvist 

Mobilnummer: xxx-xxx xx xx  

E-post: karin_soderkvist@hotmail.com 


