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Introduktion 
 
Inom idrott är det viktigt att en tränare är kunnig och duktig på   idrottsspecifik teknik och taktik 
samt  ha erfarenhet frånidrotten. Ett effektivt ledarskap handlar dock om så mycket mer än bara 
idrottsspecifik kompetens . Ledarstil, mentala färdigheter, personlighetsdrag och hur tränaren 
hanterar olika personlighetsdrag hos de aktiva är exempel på viktiga områden för ett effektivt 
ledarskap.Dessutom är förmågan att anpassa sig till situationen och förmågan att motivera och 
inspirera sin adepter viktiga delar i ett ledarskap. 
 
Carron & Hausenblas (1998) menar att en ledares stil kan variera längs ett kontinum från 
uppgiftsorienterad till personorienterad och att alla ledare uppvisar båda stilarna. I huvudsak 
säger en uppgifts-orienterad tränare att "om vi lyckas med denna uppgiften kommer vi vara nöjda 
med oss själva och varandra", medan en person-orienterad tränare skulle säga "om vi kommer väl 
överens så kommer vi bli effektivare i uppgiften" (Carron & Hausenblas, 1998). 
 
En viktig påverkande faktor till en idrottares karriär och framgång är tränaren och dennes 
tränarstil (Dimec & Kajtna 2009). En tränare som har viljan att lära känna idrottaren och tar sig 
den tiden kommer kunna erbjuda en bättre ledarstil anpassad till idrottaren för maximal 
utveckling. Flera studier (till exempel Baric & Bucik 2009; Dimec &Kajtna 2009; Schroeder 
2010) menar att en tränare lever i en stressig tillvaro med mycket press på att lyckas. Detta kan 
innebära en tuff utmaning för många tränare och är ett hot mot ett bra ledarskap, vilket gör 
tränarens psykologiska egenskaper och förmågan att hantera situationen än viktigare. 
 
Syftet med denna ämnesfördjupning är att studera effektiva ledarstilar och ledares 
beteendemönster inom idrott.  

 
Begreppsdefinitioner 

 
Ledarskap definieras som en individs egenskaper att påverka en grupp individer att uppnå ett 
gemensamt mål (Weinberg & Gould 2011). 
 
Karaktärsdrag definieras av Berglund, Bloom, Horn och Packard (2011) som egenskaper, 
förmåga och ålder.  
 
I den här studien definieras ledarstil som en helhet av ledaren/tränarens beteende och det sätt han 
eller hon väljer att agera på. 
 
Beteendemönster definieras i den här studien som det mönster av beteende som tränaren har i en 
specifik situation, till exempel i matchsituation, träningssituation eller vid laguttagning. 
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Teoretiskt ramverk 
 
Den kanske mest utförliga och granskade teoretiska modellen som används för att undersöka 
ledarskaps- och tränares beteende är Chelladurais multidimensionella ledarskapsteori 
(Chelladurai, 1978; ref i Carron & Hausenblas 1998). Modellen visas i Figur 1.  Kärnan i teorin 
är att medlemmar, coacher samt den specifika situationen har en inverkan på coachens beteende, 
men även att coachens beteende får konsekvenser för idrottarnas tillfredsställelse, individuell- 
och lagets prestation. 
 

Figur 1: Den multidimensionella ledarskapsteorin (Chelladurai 1978; ref i Carron & Hausenblas 
1998). 
 
Chelladurai (1978; ref i Carron & Hausenblas 1998) menar att coachens beteende kan ses från tre 
olika perspektiv, beteendet som är önskat av idrottaren (ruta 6), beteendet som krävs av 
situationen (ruta 4), och coachens faktiska beteende (ruta 5). Det önskade beteendet är direkt 
kopplat till idrottarnas karaktärsdrag såsom ålder, kompetens och kulturell bakgrund (ruta 3). 
Samma direkta koppling finns, enligt modellen, mellan det erfordrade beteendet och vad som 
krävs av situationen (ruta 1), och likaså mellan coachens faktiska beteende och hans/hennes 
personliga karaktär (ruta 2). 
 
Situationen 
Situationens karaktär (ruta 1) innebär att olika situationer kräver olika beteenden. Till exempel 
kan det i början av en säsong vara betydligt fler idrottare på träningarna innan laget eller truppen 
slås fast och då skulle ett demokratiskt val av ledarstil resultera i kaos då situationen kräver ett 
mer autokratiskt tillvägagångssätt, (Chelladurai 1978; ref i Carron & Hausenblas 1998). Det 
krävda beteendet (ruta 4) innebär det beteende som krävs och direkt påverkat av situationen och 
kan ta uttryck i att tränare med stora skillnader i bakgrund, ålder och förmåga kommer agera 
relativt lika i en viss situation där det finns ett visst beteende som krävs, till exempel första 
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gången de träffar ett ny stor grupp av idrottare, (Chelladurai 1978; ref i Carron & Hausenblas 
1998). 
 
Ledaren 
Ledarens karaktär (ruta 2) innebär enligt Chelladurai (1978; ref i Carron & Hausenblas, 1998) 
faktorer som ledarens personlighet, ålder, erfarenhet och förmåga. Dessa faktorer kommer direkt 
påverka vilket beteende ledaren visar upp och de val som görs, (Chelladurai 1978; ref i Carron & 
Hausenblas 1998). Det aktuella eller faktiska beteende (ruta 5) är det beteende som ledaren visar 
upp i den aktuella situationen eller generellt och är direkt påverkat av dels ledarens egenskaper så 
som ålder, erfarenhet och liknande. men också av det beteende som krävs, (Chelladurai 1978; ref 
i Carron & Hausenblas 1998). 
 
Gruppmedlemmarna 
Enligt Chelladurai (1978; ref i Carron & Hausenblas, 1998) kommer även idrottarnas 
karaktärsdrag (ruta 3) påverka ledarens beteende. Deras personligheter, erfarenheter och förmåga 
har en given inverkan i valet av beteende. Till exempel hade en demokratisk ledarstil varit 
betydligt mer ineffektivt om den aktuella gruppen bestod av sjuåringar, gentemot en grupp vuxna 
idrottare, (Chelladurai 1978; ref i Carron & Hausenblas 1998). Idrottarnas önskade beteende (ruta 
6) av ledaren är komplext då en grupp består av flera medlemmar och det önskade beteendet kan 
vara olika mellan dem. Enligt Chelladurai (1978; ref i Carron & Hausenblas, 1998) påverkar 
dessa faktorer lagets resultat och tillfredställelse (ruta 7). Denna ruta kan i sin tur påverka 
ledarens aktuella och faktiska beteende. 
 
Modellen visar på att det krävs en överrensstämmelse mellan coachens faktiska beteende, det 
beteende som situationen kräver och idrottarnas föredragna beteende för att ett lag ska vara 
tillfredställda och uppnå mer effektiv kapacitet/utförande. Dessutom menar Chelladurai (1978; 
ref i Carron & Hausenblas 1998) att tillfredställning och kapacitet är relaterade till varandra. 
Det föredragna eller önskade tränarbeteendet är som sagt en följd av medlemmarna i gruppens 
personligheter och karaktärer. De två faktorerna som påverkar det önskade beteendet mest har 
visat sig vara kön och erfarenhet. Till exempel har manliga idrottare en större önskan av en stark 
ledare som tar de tuffa besluten, träning och instruktionsbeteende och socialt stöd hos tränaren, 
medan kvinnor vill vara mer delaktiga i beslut och föredrar en mer demokratiskt ledarstil. Den 
mer erfarna idrottaren har en större önskan av det sociala stödet från tränare än de mindre erfarna 
(Chelladurai 1978; ref i Carron & Hausenblas 1998). Detta kan vara ett resultat av att en mer 
erfaren idrottare och således också mer skickliga idrottare ägnar mer tid till sin idrott och kan 
därför ha ett mindre socialt umgänge utanför idrotten. Ofta liknas idrotten för seriöst satsande vid 
ett heltids jobb och det sociala livet utanför blir därför lidande, på detta sätt blir det sociala allt 
viktigare för dessa inom idrotten och delvis då från sin tränare. De mer erfarna tenderar också att 
föredra en autokratisk ledarstil då de lärt sig med tiden att det i en idrottslig miljö oftast fungerar 
så. Med tid och erfarenhet räknar idrottaren med att coachen tar de flesta och viktiga besluten 
(Chelladurai 1978; ref i Carron & Hausenblas 1998). 
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Som modellen visar har alla de olika rutorna en direkt eller indirekt påverkan på varandra. Det 
gäller som ledare att hitta en bra balans mellan dessa för att få ut ett så optimalt ledarskap som 
möjligt, det vill säga tillfredställda idrottare och bra resultat. Att lära känna sin grupp, (idrottarna) 
och känna av situationens krav är viktiga ingredienser för att hitta rätt nivå för stunden 
(Chelladurai 1978; ref i Carron & Hausenblas 1998). 
 
Vidare menar Chelladurai (1978; ref i Carron & Hausenblas 1998) att beslutsfattande är en 
central och viktig aspekt inom ledarskap. Hela tiden måste en tränare överväga alternativ och ta 
beslut, det kan tillexempel gälla laguttagning, spelsystem, träning och tider mm. Hur stort eller 
litet beslutet är och dess viktighet så involveras något av följande fyra tillvägagångssätt. En 
enväldig och oberoende stil, vilket innebär att tränaren tar besluten helt på egen hand och är inte 
beroende eller tar hänsyn till vad andra tycker. Den andra stilen är konsulterande stil. Detta 
innebär fortfarande att ledaren tar själva besluten, men att han/hon konsulterar och diskuterar 
besluten och på detta sätt tar in information från sina assisterande tränare eller annan personal i 
ledarstaben. Den tredje stilen är en delegerande stil då tränaren delar ut uppgifter eller 
ansvarstagande och där de personer som blir tilldelade ansvarar för att ta beslut om saken fråga. 
Den sista stilen är av ett mer demokratiskt tillvägagångssätt. I detta fall bestämmer gruppen, med 
eller utan tränaren, och kommer fram till ett gemensamt beslut där tränaren inte har mer 
inflytande än någon annan (Chelladurai 1978; ref i Carron & Hausenblas 1998). 
 

Tidigare forskning 
 

I en studie av Turman (2001) undersöktes idrottares önskade och upplevda ledarbeteende under 
en säsong och även tränarnas egna upplevelser av sitt beteende under säsongens gång. I studien 
användes 155 brottare och 17 coacher. Alla fick fylla i en enkät, LSS (The Leadership Scale of 
Sports) tre gånger, i början, i mitten och i slutet av säsongen. LSS baseras på den 
multidimensionella ledarskapsteorin och fem olika ledarskapsstilar mäts: (autokratisk, 
demokratisk, positiv feedback, socialt stöd & instruktion) (Chelladurai & Saleh 1978; ref i 
Turman 2001). Turman (2001) undersökte även om framgångar hade någon påverkan på 
ledarskapsbeteendet. Resultat från studien var att idrottarnas önskan av ett autokratiskt, 
demokratiskt, positiv feedback och socialt stöd, ledarskap inte hade någon påverkan eller 
ändrades av framgång eller motgång. Däremot ändrades önskan av ett mer instruerande ledarskap 
hos ett mindre framgångsrikt lag i den mån att idrottarna önskade mer instruktioner i början av 
säsongen och sedan mindre och mindre ju längre säsongen gick. Idrottarna i ett mer 
framgångsrikt lag önskade ungefär samma mängd av instruktioner genom hela säsongen. Vad 
gäller idrottarnas upplevelser av coachens ledarstil, påverkade inte framgång varken demokratin 
eller det sociala stödet. Däremot var det en markant skillnad på ledarens autokratiska beteende 
om laget hade motgångar. I ett framgångsrikt lag höll coachen en jämn nivå även här, medan 
coacher för mindre framgångsrika lag tenderar att bli mer och mer autokratiska och styrande ju 
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längre säsongen går. Coacherna själva som använde stilar som autokrati, demokrati, socialt stöd 
och instruerande tyckte inte att de ändrades under säsongens gång på grund av framgång. Positiv 
feedback var den enda ledarstilen som ändrades över tid genom att minska ju längre säsongen 
led, detta stämde också överens med idrottarnas upplevelser av coachernas beteende. 
 
En studie av Baric och Bucik (2009) undersökte tränares bidrag till den motiverande strukturen 
hos lagidrottare. Baric & Bucik (2009) undersökte också förhållandet mellan ledarnas motivation, 
målinriktning och ledarskap gentemot idrottarnas motivation, målinriktning och uppfattning av 
deras tränare. 577 unga manliga idrottare från 51 olika lag, jämnt fördelat på fotboll, basketboll, 
och handbollslag deltog i undersökningen, tillsammans med 51 tränare för de representerade 
lagen. De använde fyra olika frågeformulär som undersökte målinriktning, inre motivation, 
motivationsklimat och tränarbeteende. Alla fyra frågeformulär hade strukturen av en femgradig 
likertskala som hade spannet 1 (håller inte med alls) till 5 (håller med fullständigt). Baric & 
Bucik (2009) menar att precis som att olika bakgrund såsom personlighet, erfarenhet, ålder och 
utbildningsnivå formar ett individuellt ledarskap, så är tränarens egen motivation och skillnader i 
dessa något som påverkar ledarstilen som i sin tur är en viktig faktor för idrottarens inre 
motivation och självförtroende. Idrottarens inre motivation blir positivt påverkad av ett 
delaktighetsklimat vad gäller uppgifter som skapas av tränare som är stödjande, instruktiva och 
mer lärande- än resultatinriktad. Resultatet av studien visar att coacherna kunde delas in i två 
grupper: grupp 1 innehöll 33 tränare och grupp 2 innehöll 18 tränare och båda grupperna innehöll 
tränare från alla tre sporter. Grupp 1 definierades som mindre ego-orienterade, mer stödjande, 
mer instruktiv och mer redo att ge positiv feedback. De kände också mindre press av sitt jobb 
som tränare än de i grupp 2. Båda grupperna hade dock en gemensam beslutsfattande-stil, var 
mindre demokratiska och hade en hög uppgifts-orienterad stil. Överlag så beskriver idrottarna 
som tränas av coacher från grupp 1, lagets motivationsklimat som ett optimalt motivationsklimat. 
Det definieras som en social miljö där inlärning, utveckling, hårt jobb och samarbete ligger i 
fokus. Idrottarna från denna kategori upplever också att de lägger ner mer arbete och har mer 
roligt i sin sport, gentemot idrottare som tränas av grupp 2 coacher. Om tränare önskar att deras 
spelare skall hålla en hög motivationsnivå, ha kul med sin idrott, vara redo att investera hårt jobb, 
känna sig kompetent samt inte känna för hög press när de spelar och tävlar, bör tränaren vara 
instruktiv, ha lätt för att ge positiv feedback och socialt stöd och de bör framhäva vikten av att 
lära och utvecklas mer än att vinna (Baric & Bucik 2009). 
 
En studie som gjordes av Berglund, Bloom, Horn och Packard (2011) baserades på den 
multidimensionella ledarskapsmodellen och var utformad för att undersöka om idrottares önskade 
ledarstil varierar beroende på vilka olika psykologiska drag de har. 195 collegeidrottare, varav 
109 var män och 86 var kvinnor mellan 18-26 år användes i undersökningen. Deltagarna fick 
svara på fyra olika frågeformulär för att bedöma deras idrottsrelaterade ångest/oro SAS (Sport 
Anxiety Scale), motivationsläggning SMS (Sport Motivation Scale), deras önskade ledarstil LSS 
(Leadership Scale for Sports) och deras önskade feedback mönster CFQ (Coaching Feedback 
Questionnaire). Precis som tidigare forskning har kopplat idrottarens önskade ledarstil till olika 
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idrottssammanhang, har denna studie byggt på med att olika psykologiska karaktärsdrag påverkar 
det önskade ledarskapsbeteendet. Denna studie kompletterar även existerande forskning med att 
en tränares uppvisade beteende under träning och match har en stor inverkan på idrottarnas nivåer 
av ångest/oro och motivation. Det framkom av undersökningen att idrottare som rapporterade 
ångest/oro ofta föredrar en ledarstil som präglas av instruktioner, demokrati, socialt stöd och 
positiv och informationsmässig feedback samt hade en negativ syn på bestraffning. Även 
idrottare som lider av höga nivåer av ångest och rädsla för att misslyckas föredrar en stödjande 
och uppmuntrande ledarstil som präglas av organiserad träning, demokrati och att tränaren svarar 
på framgång och misslyckanden med positiv och informerande feedback gentemot bestraffnings. 
Ett intressant resultat från studien är även att de idrottare som har mer somatisk ångest kopplas 
till en önskan om specifika ledarstilar, medan idrottare med en mer kognitiv ångest kopplas till en 
önskan om specifika feedback-mönstren. Vad gäller motivation så tyder resultaten på att de 
idrottare som har en låg inre motivation kombinerad med en måttlig yttre motivation önskar en 
mer enväldig ledarstil samtidigt som de föredrar att tränaren ignorerar misstag och inte använder 
sig av bestraffningar. På andra sidan skalan finns de idrottare som har en hög inre motivation 
kombinerad med en måttlig yttre och dessa föredrar en mer demokratisk ledarstil med mycket 
träning/instruktioner och positiv/informativ feedback. Detta innebär att idrottare med hög inre 
motivation inte är beroende av en tränare som motiverar dem, utan mer en som kan tillhandahålla 
möjligheter till utveckling och möjligheter att bidra i lagets beslut. I kontrast behöver idrottarna 
med låg inre motivation en tränare som fungerar som en motivationskälla och som tar de flesta 
besluten enväldigt. Studien visar på att det finns en tydlig länk vad gäller sambandet mellan 
idrottares psykologiska variabler och önskad och nödvändig ledarstil. Berglund et al (2011) 
menar att det är högst relevant för en tränare att lära känna sina idrottare och försöka förse alla 
individers behov för att nå effektiva prestationer. 
 
Dimec och Kajtna (2009) undersökte skillnader mellan äldre och yngre tränare och fokuserade på 
de psykologiska egenskaperna. De antog att det skulle finnas skillnader med tanke på stressen 
och pressen inom yrket. I undersökningen deltog 275 Slovenska coacher varav 220 var tränare på 
nationell toppnivå (Dimec & Kajtna 2009). Man delade in dem i två grupper där yngre var mellan 
21 och 34 år medan den äldre gruppen hade ett spann mellan 35 till 64 år. I undersökningen 
användes åtta olika frågeformulär och egenskaper som mättes var personliga egenskaper, sociala 
färdigheter, ledarstil, prestationsmotivation, inre motivation, emotionell kompetens och attityd. 
Resultatet visade att de båda grupperna inte skiljde sig åt inom två av dessa områden; 
prestationsmotivation och sociala färdigheter. Däremot fanns det skillnader inom de andra 
områdena. Överlag så visade resultatet att den yngre gruppen var mer noggranna, mer öppna för 
både kulturer och erfarenhet, mer tillmötesgående, hade större medvetenhet och öppenhet och de 
kunde hantera sina känslor på ett bättre sätt. De äldre tränarna använde sig ofta av både demokrati 
och autokratisk coachning och betonade prestationer och delegerade mer. De äldre rapporterade 
också jobbrelaterade problem oftare än de yngre (Dimec & Kajtna 2009). De båda grupperna var 
olika på både gott och ont. De äldre hade en mer auktoritär stil och i och med att de hunnit skapa 
sig ett namn var de inte direkt påverkade av vad andra tyckte och körde mer sitt eget race. De 
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äldre tränarna föredrog ofta att behålla saker som de alltid ha varit, och med deras rutin visste de 
vilka situationer som krävde enväldiga beslut eller om laget skulle vara med och bestämma. De 
yngre tränarna var betydligt mer öppna för att testa nya saker och teorier, vilket enkelt kan 
förklaras med nya utbildningssätt och att de är vana vid internet som är ett bra redskap i detta fall. 
De var också mer lyhörda, vänliga, öppna för diskussion och gillade kontroll och tänkte gärna 
igenom beslut två gånger. 
 
Schroeder (2010) studerade förändrad lagkultur och använde sig av tio framgångsrika coacher 
som lyckats vända en negativ lagkultur till ett vinnande på mindre än fem år. Alla tio coacher var 
tränare på den högsta college-nivån i USA och de fyra kriterierna för att vara med i 
undersökningen var att de hade blivit anställda för att bygga upp laget, som ett bevis på resultaten 
hade varit dåliga, att de skulle varit anställda högst fem år, att de hade lett laget till slutspel och 
att det var anställda i ett lag i den högsta divisionen för att där var pressen på att lyckas den 
högsta. Schroeder (2010) använde sig av en semi-strukturerad intervjumall och frågorna kretsade 
kring tränarens vision för laget och hur de fick idrottarna att ta till sig värderingarna som visionen 
bygger på. Resultaten visade att tränarna började med att skapa centrala uppsättningar av 
värderingar för laget. För att sedan få dessa att följas och förverkligas användes flertalet taktiker: 
man rekryterade idrottare som kunde ta till sig värderingarna och dessutom användes belöning 
och bestraffning konsekvent kopplat till värderingarna. Resultatet visade vidare att tränaren, för 
att förändra lagkulturen, behöver ta organisationen genom tre stadier: 1) bryta det gamla 
(unfreezing), 2) kognitiv rekonstruktion och 3) förankra det nya (refreezing) Schoeder (2010) 
menar att först när lagmedlemmarna förstår att kulturen i laget skapar dens problem kan de bli 
öppna för en förändring och därför är det viktigt att ledaren demonstrerar den rådande 
dysfunktionen, oavsett nivå på den. När idrottarna har förstått och kan ta till sig nya direktiv kan 
tränaren sälja in sin vision, motivera sina adepter och få dem att tro på förändring. Coacherna 
överlag var mest fokuserade på det mittersta stadier (kognitiv rekonstruktion) då förluster och 
dåliga prestationer var bevis på att bryta det gamla var nödvändigt och att vinster och bra 
prestationer var resultatet av att förankra det nya. I övrigt var beteendevärderingar något av det 
mest centrala och beteenden som hårt jobb, bra attityd, diciplin, ansträngning och maximering av 
potential och intelligens visades alltid upp. Resultatet visade att flera av coacherna föregick med 
gott exempel och tack vare sina relativt unga åldrar kunde vara med på plan och demonstrera. 
Tränarna använde sig också av visuell hjälpmedel i form av videoinspelningar så spelarna fick se 
själva vad de gjorde på plan, man uppmuntrade ledarskapsbeteende och delade ut uppgifter till 
idrottarna för att få dem delaktiga och ansvarstagande i den nya visionen. Shoeder (2010) menar 
att även om många studier har en negativ syn på användandet av bestraffningar så förstod 
coacherna att detta inte bara fungerade som ett snabbt verktyg för att ändra beteende utan även att 
det kunde främja kunskap inom lagkulturen. Både bestraffningar och belöningar kunde vara 
konkreta eller symboliska. Resutatet av studien visar att det går att ändra en lagkultur på relativt 
lite tid, från ett misslyckat till framgångsrikt lag med rätt attityd och inställning. Studien visar 
vikten av att få alla medlemmar att känna sig delaktiga och att laget har en gemensam vision och 
mål att sträva mot (Schoeder, 2010). 
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Framtida forskning 
 
Enligt Baric & Bucik (2009) saknas det undersökningar hur stor roll assisterande tränare och 
annan personal inom laget har. Det hade därför varit av intresse att studera hur deras samarbete 
med tränaren kan optimera situationen samt hur deras egna grundliga motivationsprofiler 
stämmer överens och påverkar idrottarnas motivation och prestation. 
 
Genom sin studie visar Berglund, Bloom, Horn och Packard (2011) ett samband mellan 
idrottarens psykologiska karaktärsdrag med deras föredragna och önskade ledarbeteende. Det 
vore intressant att vidare undersöka kopplingen mellan idrottarens psykologiska egenskaper och 
effektiviteten av olika ledarstilar och beteenden (Berglund, Bloom, Horn & Packard 2011). Att en 
idrottare med specifika psykologiska egenskaper anser sig behöva ett visst beteende från tränaren 
eller en viss ledarstil behöver inte betyda att det är den mest effektiva stilen för idrottaren. 
 
Utöver detta krävs vidare forskning på själva laget och exempelvis hur den rådande mentaliteten 
och klimatet i ett lag påverkar både individerna och resultaten. Enligt Schroeder (2010) finns det 
en saknad av forskning på lagkultur och effekten av ett positivt klimat. Detta är en vital del för 
tränare med tanke på att lagets framgång hänger på tränaren och det gäller för denna att få laget 
att fungerar och utvecklas snarare än individerna. 
 

Implikationer 
 
Att skapa ett framgångsrikt ledarskap och ett gynnsamt beteende kräver enligt Baric och Bucik 
(2009) tid och möjlighet till praktisk erfarenhet. Vidare menar de att det också krävs tid att få sina 
adepter att förstå och ta till sig rätt beteende och på detta sätt skapa ledarfigurer inom laget. 
Resultatet av Baric och Bucik (2009) studie visar på att idrottarna gynnas av ett bra ledarskap, 
men också att det måste ges möjligheter att praktiskt öva och få chansen att utveckla egna 
ledarskapsegenskaper inom laget, för att lättare förstå tränarens beteende (Baric & Bucik (2009). 
 
Att vara en ledare för ett lag kräver social kompetens. Detta är kanske en självklarhet vid arbete 
med människor, men att kunna handskas med exempelvis 20 olika personer, personligheter och 
olika behov är en tuff och svårbemästrad uppgift. Att lyckas hålla dessa olikheter nöjda, 
motiverade och förse dem med den behandling, träning och instruktion som varje individ kräver 
samt att ge dem inspirerande uppgifter är en utmanande och energikrävande uppgift för en 
ledare/tränare. Flera studier (till exempel Dimec & Kajtna 2009; Schroeder 2010) menar att en 
tränares vardag och miljö är väldigt pressande och är av en stressfull karaktär. Detta är något som 
varje ledare/tränare borde vara medvetna om och ta under beaktning innan man tar sig an en 
sådan uppgift. 
 
Vidare, vad gäller rekrytering av nya medlemmar i en grupp bör vikt läggas vid idrottarens 
karaktär för att den ska passa in i lagets mentalitet och kultur, snarare än bara dens förmåga och 
skicklighet som idrottare. Enligt Schroeder (2009) var de framgångsrika coacherna i hans studie 
väldigt varsamma och hade tålamod vad gällde rekrytering. De valde inte att rekrytera just för 
stunden när de behövde en ny spelare utan väntade tålmodigt för att hitta rätt person som passade 
in i laget och kunde omfamna deras värderingar. 
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Dimec & Kajtna (2009) fick i studie fram att det fanns både för och nackdelar med respektive 
grupper: yngre/mindre erfarna och äldre/mer erfarna tränare. De äldre coacherna kände en 
säkerhet i att de inte var rädda att förlora sitt jobb och uppvisade sin stil till fullo. Dessutom hade 
de rutinen i att veta när det krävdes ett enväldigt beslut och när lagmedlemmarna kunde vara med 
och bestämma. De yngre tränarna, däremot, hade en mer öppen stil och var mer mottagliga för 
åsikter från andra och för att hitta och testa nya teorier. Dessutom var de bättre på att kontrollera 
känslor och var överlag mer ordningsamma. Att kunna kombinera dessa fördelar och minimera 
nackdelarna vore det optimala. Givetvis är inte rutin något man bara får utan det kommer med 
tiden, men en nyckel till ett långt och framgångsrikt ledarskap kan vara att inte fastna i sina 
gamla mönster utan försöka vara öppen för nya idéer. Centralt är att kunna följa med i 
utvecklingen och hela tiden hålla sig uppdaterad som tränare. 
 
Ytterligare en viktig ingrediens för ett lyckat ledarskap är att lägga fokus på de assisterande 
tränarna och ledarstaben runt omkring laget. För att få ett lag att dra åt samma håll och att försöka 
skapa en lagkultur av värderingar och en vision som alla delar krävs att alla ledare delar dessa 
faktorer. Enligt Baric & Bucik (2009) saknas det forskning och vikt vid just detta. Man kan i 
dagens idrottsvärld se vissa framgångsrika tränare som vid ett byte av klubb/lag tar med sig sin 
assisterande tränare. Detta tyder på att ett samarbete här är centralt och att det mer handlar om 
”teamwork” snarare än om en enmans ”show”. 
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