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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka upplevelser av ledarskapsbeteenden inom 

judo. För att besvara syftet intervjuades fyra judoaktiva i åldrarna 16-19 år (m=17.8, sd=1.5 ) 

och fem judotränare som var mellan 39-66 år gamla (m= 47.0, sd= 10.9). Det skapades två 

semistrukturerade intervjuguider baserat på den multidimensionella ledarskapsmodellen och 

LSS. Frågorna som ställdes var utifrån tre olika situationer; vardaglig träning, träningsläger 

respektive tävling. Resultatet som framkom var att ledarskapsbeteende föredrogs samt 

upplevdes olikt beroende på individerna och situationen. Exempelvis föredrog de aktiva 

positiv feedback i samband med läger och tävling, men i träningssituationer visade det sig inte 

lika föredraget. Resultat diskuteras och analyseras vidare med hjälp av tidigare forskning. 

Implikationer och förslag på framtida studier ges även.  

Nyckelord: Den multidimensionella ledarskapsmodellen, Judo, Ledarskapsbeteenden 

Ledarskap 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine perceptions of leadership behaviors in judo. To 

answer the purpose four active judo performers in the ages 16-19 years (m=17.8, sd=1.5) and 

five judo coaches, 39-66 years old (m= 47.0, sd= 10.9). Two semi-structured interview guides 

were created based on the multidimensional model of sport leadership and LSS. The questions 

asked targeted three different situations; regular practice, training camp and competition. The 

result from the study indicates that leadership behaviors that was preferred and required 

depends on both the actual situation and the individuals. The fact that judo performers prefer 

positive feedback behavior in correlation to training camp and competition but not so much in 

correlation to judo practice is an example of this. The result was further discussed and 

analyzed with support from the former research. Implications and suggestions to further work 

are also presented. 

Keywords: The multidimensional model of sport leadership, Judo, Leadership behavior, 

Leadership
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Introduktion 

 

Idrottare världen över tränar och arbetar hårt för att uppnå framgångar och utvecklas inom 

sina respektive idrotter. Framgång och utveckling upplevs olikt från individ till individ; för 

vissa är det att vinna ett distriktsmästerskap eller världsmästerskap medan det för andra är att 

lära sig nya tekniker eller förbättra sitt personbästa. Även utanför idrottsvärlden, som 

exempelvis inom arbetslivet, finns viljan att förbättras och nå framgång på arbetsplatsen och 

för att nå sina mål och drömmar kan hjälp behövas på vägen. Idrottare kan ta hjälp från sina 

tränare i både träningsupplägg och stöttning, medan individer i arbetslivet behöver en annan 

typ av stöttning och ledarskap. Tidigare forskning visar att tränare har en inverkan på sina 

adepters medverkan, sammanhållning, motivation och belåtenhet (Andrew, 2004). Eftersom 

ledare troligen har en central roll för en idrottare då de finns med på träningar, läger och 

tävlingar kan det skapas en trygg relation mellan idrottare och tränare. Om tränaren däremot 

ändrar sitt beteende eller avslutar sin tränarkarriär finns det risk att idrottaren inte känner 

samma glädje till sin idrott som tidigare. Det kan vara så att ett ledarbeteende kan vara 

optimalt för en idrottare medan det för en annan kan vara tvärtom och inte alls uppskattat, 

vilket gör ledarskapsområdet mycket komplext. Exempel på situationer som gör området 

komplext kan vara att idrottare föredrar och upplever sina ledares beteende på olika sätt. Det 

kan vara genom att ledare ändrar sitt beteende beroende på vilken individ eller grupp de 

tränar; kvinnor kan uppleva att deras ledare stärker deras motivation mer än vad männen 

upplever med samma tränare. Ett fotbollslag kan föredra ett beteende som stärker deras 

sammanhållning medan basketspelare föredrar ett annat.  

En central modell för ledarskap inom idrott är den multidimensionella ledarskapsmodellen 

(Chelladurai 1978; ref i. Chelladurai, 1990). Modellen visar att en idrottares prestation och 

tillfredsställelse påverkas av ledarens förväntande-, föredragna - och faktiska beteende. Dessa 

tre typer av beteenden är i sin tur påverkade av situationen, ledaren och deltagarna 

(Chelladurai, 1990). Med den multidimensionella ledarskapsmodellen samt den tidigare 

forskningen i åtanke kan det vara av vidare intresse att undersöka en specifik idrott för att 

eventuellt få ett mer specifikt resultat. En idrott som är intressant att undersöka är judo, som 

till stor del bygger på en ömsesidig respekt mellan aktiva och ledare (Judo Sverige, 2012). 

Genom att intervjua både ledare och aktiva inom judo skulle det kunna tänkas skapa en 

fördjupad kunskap kring ledarskapet inom den aktuella idrotten. Eftersom judo utövas på 

tävlingsnivå finns det flera situationer en ledare får utöva sitt ledarskap i. Även aktiva ställs 

inför olika situationer och vill kanske därför ha olika typer av ledarskap ifrån samma tränare. 

Med tanke på ovanstående är det av intresse att undersöka upplevelsen av ledarskapsbeteende 

inom judo.  

Begreppsdefinitioner 

      Ledarskap.  

Enligt Yukl (2013) är ledarskap en process där en individ med avsikt vill främja aktiviteter 

och relationer i en grupp eller organisation genom vägledning och struktur (Yukl, 2013). Det 

är viktigt att ha i åtanke att skilja på positionen, personligheten och handlandet när det 

diskuterats kring ledarskap.  

Chelladurai (2006) menar på att ledarskap innebär att skapa mål, bevara en grupps kultur samt 

skapa visioner om framtiden och inspirera sina adepter till att uppnå dessa. Han anser även att 

en viktig uppgift som ledare är att skapa tillfredställelse samt produktivitet hos deltagarna 

(Chelladurai, 2006). 
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      Instruktionsbeteende. 

Instruktionsbeteende definieras som när en tränarens beteende syftar till att förbättra adeptens 

prestation genom att betona och underlätta hård träning (Chelladurai, 1990). Det kan även 

vara genom att tränaren ger instruktioner kring teknik eller taktik, gör en tydlig struktur av 

gruppen och individernas roller men även att strukturera och koordinera adepters aktiviteter 

och träningar (Chelladurai, 1990).  

      Demokratiskt beteende. 

Demokratiskt beteende definieras genom att ledaren låter sina adepter vara med och 

bestämma i olika beslut. Exempel på områden det kan gälla är gruppens mål, träningsmetoder 

eller tävlingstaktik och strategi (Chelladurai, 1990).  

      Autokratiskt beteende. 

Autokratiskt beteende definieras som en motsatts till demokratiskt beteende genom att ledaren 

fattar alla beslut själv samt betonar personliga åsikter (Chelladurai, 1990).  

      Socialt stöd.  

Socialt stöd definieras som beteende där ledaren tar hänsyn till idrottares välfärd, positiv 

gruppatomsfär samt en god relation mellan ledare och adept (Chelladurai, 1990).  

      Positiv feedback. 

Positiv feedback definieras som ett beteende där betoningen syftar till att förstärka sin adept. 

Det kan exempel göras genom att uppmärksamma och belöna prestationer samt genom att ge 

feedback (Chelladurai, 1990).  

      Randori. 

Definitionen av randori är fri övning eller fri sparring. Det går ut på att två judoutövare tränar 

på sina attacker och försvar. De använder sig av valfria kast och/eller kontrollteknik (Svenska 

judoförbundet, 2004). 

Teoretisk referensram 
Ett perspektiv på ledarskap är den multidimensionella ledarskapsmodellen (Chelladurai 1978; 

ref i Chelladurai, 1990). Modellen (se Figur 1) visar hur en ledares förväntande, föredragna 

och faktiska beteende påverkar sina adepters prestation och tillfredställelse.  Ledarens 

beteende påverkas i sin tur av bakomliggande faktorer i form av situationens karaktär, 

ledarens egenskaper samt idrottarens egenskaper (Chelladurai, 1990). 
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      Förväntat ledarbeteende.  

Det beteendet som ledare förväntas (ruta 4) agera efter är påverkat av situationens karaktär 

(ruta 1). Genom vilka krav och begränsningar som ställs i en viss situation skapas det 

förväntade beteendet (Chelladurai, 1990). Faktorer som kan påverka är vilken typ av idrott 

individen är aktiv inom (till exempel lag eller individuell idrotter), parametrar för 

organisationen, sociala normer, kultur samt struktur som gruppen har eller beroende på vilken 

miljö idrottarna befinner sig i. Beroende på situationens karaktär så påverkar det ledaren i och 

med att ett visst beteende förväntas (Chelladurai, 1990). En annan faktor som påverkar det 

förväntade beteendet är idrottarens egenskaper (ruta 3). När exempelvis idrottare inte kan 

fatta ett beslut på grund av kunskapsbrist, talang eller erfarenhet då en situation kräver detta, 

förväntas ledarna göra detta beslut åt dem (Chelladurai, 1990).  

      Föredraget ledarbeteende  

Idrottarens egenskaper och personlighet (ruta 3) är starkt relaterat till vilket beteende som de 

föredrar av ledaren (ruta 6) (Chelladurai, 1990). Idrottare som exempelvis vill känna 

tillhörighet, utvecklas samt ha en struktur kan föredra ledare som ger feedback, har tydlig 

coachning och utger ett socialt stöd (Chelladurai, 1990).  Men även i det föredragande 

beteendet (ruta 6) spelar situationens karaktär (ruta 1) in och påverkar vilket beteende som 

föredras av adepterna. Ett exempel på hur situationens karaktär är relaterat till det föredragna 

beteendet är genom att både adepten och ledaren själv skapar ett önskat beteende hos ledaren 

utefter situationen. Det leder vidare till ett beteende som adepterna föredrar (Chelladurai, 

1990). Dessutom kanske inte adepterna föredrar samma beteende på träning som på tävling 

eftersom situationens karaktär innefattar olika moment. 

Figur 1. Den multidimensionella ledarskapsmodellen (Chelladurai, 1978; ref i Chelladurai, 

1990) 
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      Det faktiska ledarbeteendet. 

Det faktiska ledarskapsbeteendet är kraftfullt influerat av ledarens karaktär (ruta 2). Det som 

kan innefatta ledarens karaktär är ledarens personlighet, förmåga och erfarenheter 

(Chelladurai, 1990). Det faktiska beteendet påverkas även av vilket beteende som förväntas 

av ledaren (ruta 4); en elitidrottare har inte samma förväntningar som en novis inom samma 

idrott. Dessa två föredrar därmed inte samma ledarskap (ruta 6) vilket i sin tur också påverkar 

det faktiska beteendet (Chelladurai, 1990). 

Tidigare forskning 

Gällande tidigare forskning kring den multidimensionella ledarskapsmodellen så har det 

visats att ledarskap kan påverka andra faktorer. I den tidigare forskningen kring den 

multidimensionella ledarskapsmodellen så har studier framförallt gjorts med hjälp av 

formuläret Leadership scale for sport (LSS). LSS mäter fem olika dimensioner av 

ledarskapsbeteende: Instruktionsbeteende, demokratiskt beteende, positivt feedback, socialt 

stöd och autokratiskt beteende vilket även denna kvalitativa studie har som grund. Genom att 

sammanställa den tidigare forskningen kring vilka ledarskapsbeteenden idrottare föredrar, 

vilka ledarskapsbeteende idrottare upplever samt tränares upplevelser av ledarskapsbeteende 

skapas en tydligare bild över hur ledarskapsbeteenden kan påverka idrottare.  

      Vilka ledarskapsbeteenden föredrar idrottare.   

Sherman, Fuller och Speed (2000) undersökte om det fanns några skillnader mellan könen om 

vilket beteende de föredrog hos sina respektive tränare med utgångspunkt i den 

multidimensionella ledarskapsmodellen. För att undersöka detta använda de sig av 

frågeformuläret LSS. I studien deltog 312 idrottande män och kvinnor i åldrarna 18-35 år. 

Deltagarna kontaktades genom sina coacher och var aktiva inom fotboll, nätboll eller 

basketboll (Sherman et al., 2000). Resultatet de fick fram var att både män och kvinnor 

föredrog positiv feedback, följt av instruktionsbeteende, demokratiskt beteende, socialt stöd 

och sist autokratiskt beteende. Denna rangordning av beteendena skiljde sig inte mellan könen 

eller beroende på vilken idrott individen var aktiv inom. Kvinnorna däremot visade sig dock 

ha högre medelvärden på alla beteende förutom socialt stöd och autokratiskt beteende där 

männen hade högre medelvärden. (Sherman et al., 2000). Sherman med kollegor (2000) anser 

bland annat att resultatet pekar på att de båda könen är mer lika än olika, men små olikheter 

kunde tydas mellan de två, vilket var att kvinnor föredrog det demokratiska beteendet och 

positiv feedback lite mer än män. Detta kan, enligt Sherman med kollegor (2000), påvisa att 

kvinnor vill ha en ledare som låter dem vara delaktiga. Sherman och hans kollegor (2000) 

menar att skillnaden mellan de båda könen var väldigt liten och därför bör tolkningen av 

resultatet göras försiktigt (Sherman et al., 2000).  

Andrew (2004) genomförde en studie vars syfte var att undersöka eventuella positiva 

relationer mellan förväntat och föredraget ledarskapsbeteende för motivation, engagemang 

och belåtenheten hos 245 tennisspelare. Instrumentet som användes i studien var ett 

demografiskt test, ett omgjort LSS som mäter det förväntande och föredragna beteendet, Sport 

Motivation Scale, Sport Commitment Scale samt Athlete Satisfaction Questionnaire (Andrew, 

2004). De resultat som framkom var att det fanns signifikanta samband mellan föredragande 

samt det faktiska autokratiska ledarbeteendet med inre motivation, yttre motivation, 

sportglädje, den personliga och lagets prestationstillfredställelse. Det visade sig även att det 

fanns ett samband mellan föredraget och upplevt positiv feedback med inre motivation till att 

uppleva belåtenhet. Även socialt stöd var i samband med amotivation. Positiv feedback ökade 

variabeln sportengagemang. Instruktionsbeteende hade ett positivt samband med personlig 

behandlingstillfredställelse. I studiens diskussionsdel skriver Andrew (2004) att det 
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autokratiska beteendet var det ledarbeteende som påverkade flest faktorer så som inre 

motivation, yttre motivation, sportglädje och den personliga och lagets 

prestationstillfredställelse. Däremot så föredrog idrottarna autokratiskt beteende minst av de 

olika beteendena. Andrew (2004) anser att ledare bör ha detta i åtanke vid mötet med sina 

adepter.   

Horn, Bloom, Berglund och Packard (2011) genomförde en studie i syfte med att undersöka 

hur idrottares föredragna beteende hos deras ledare påverkade deras psykologiska egenskaper, 

i detta fall motivation och oro. I studien deltog 195 idrottare i åldrarna 18 till 26 år, varav 109 

var män och 86 var kvinnor som alla vara aktiva inom en lagsport (volleyboll, fotboll 

basketboll, softboll, land hockey eller lacrosse). För att undersöka syftet använde Horn med 

kollegor (2011) sig av de tre versioner av LSS, Coaching Feedback Questionnaire, The Sport 

Motivation Scale och Sport Anxiety Scale. Resultatet visade att idrottsrelaterad oro hade ett 

negativt samband med instruktionsbeteende, demokratiskt ledarskap, socialt stöd samt positivt 

feedback, det hade även ett negativ samband med strafforienterad feedback. Horn et al (2011) 

tror att det negativa sambandet kan bero på att idrottare som lätt blir distraherade tar det 

hårdare när tränaren ger dem strafforienterad feedback. Resultatet visar även att amotivation 

hade ett positivt samband med autokratiskt beteende och strafforienterad feedback, medan 

oberoende motivation hade ett positivt samband med instruktionsbeteende, socialt stöd och 

positiv feedback. Författarna tolkar detta som att idrottarna upplever att tränarna inte behöver 

motivera dem utan snarare ge dem möjligheten till att lära sig nya saker. Till skillnad från de 

adepter som upplevde amotivation kan se sina tränare som deras motivationskälla (Horn et al., 

2011). 

      Vilka ledarskapsbeteende upplever idrottare. 

Med syfte att undersöka hur skolungdomar upplever ledarskapet beroende på vilket kön de 

har, vilken karaktär situationen har samt interaktionen mellan kön och situationens karaktär 

gjorde Do, Hyungil, Koon och Chee (2010) en kvantitativ studie. I denna studie var 

skillnaden i situationens karaktär ifall deltagarna var aktiva inom lag- eller individuella 

idrotter. Sammanlagt var det 554 kvinnliga och manliga studenter ifrån Singapore som deltog 

i studien. För att mäta hur deltagarna upplevde sina ledares beteende använde de sig av LSS. 

Kontakt med deltagarna togs genom telefon eller via mail (Do et al., 2010). Resultatet visade 

inte på någon signifikant skillnad mellan könen eller typ av idrott (lag- eller individuell 

idrott). De kunde däremot finna en skillnad gällande socialt stöd som idrottare inom 

lagsporter upplevde mer än de individuella idrottarna. Do och hans kollegor (2010) tror detta 

kan bero på att socialt stöd är lättare att anamma inom lagsporter i Singapore oavsett kön. 

Studien visade vidare att kvinnor inom lagsport hade högre medelvärden på hur de upplevde 

instruktionsbeteende än män inom lagsport. Detta menar Do och hans kollegor (2010) kan 

bero på att kvinnor väntas ha lägre teknikförmåga än männen. Det verkar då som att de lägger 

fokus på uppgiftsorienterat beteende som kan ge dem riktlinjer över hur de kan agera i olika 

situationer. Do och hans kollegor (2010) kom även fram till att positiv feedback är viktigt för 

idrottare under träning och tävling då det ökar den inre motivationen hos individen. 

I en annan studie gjord av Sari, Soyer och Yigter (2012) deltog 250 studenter ifrån 25 olika 

idrotter. Syftet med studien var att undersöka relationen mellan tränares uppfattade beteende, 

idrottares kommunikationstekniker samt tillfredsställning av en idrottares grundläggande 

fysiska behov. Instrumenten som användes var LSS, Basic Psychological Needs Scale och 

The Communication Skills Evaluation Scale. Enkäterna lämnades ut genom högskolan då 

samtliga deltagare studerade på en skola för fysisk- och idrottsundervisning (Sari et al., 2012). 

Resultat visade att kvinnor och män inte skiljde sig i någon av dimensionerna som LSS 

undersöker eller i behovet av samhörighet, självstyrande och tävling när det kommer till 
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villkor för deltagande. Däremot kunde de finna en skillnad mellan könen då de kom till 

kommunikationstekniker som bland annat innebar konsten att bemöta, visa förståelse och ha 

en positiv attityd gentemot andra. När de undersökte om det fanns skillnader mellan 

individuella och lagidrottare kunde de inte finna någon signifikant skillnad mellan de tidigare 

nämnda variablerna (Sari et al., 2012). Sari med kollegor (2012) menar att resultatet kan bero 

på att kvinnor har bättre kommunikationstekniker i vissa miljöer än vad män har. De tror detta 

kan bero på uppväxten och miljön som kvinnor lever i samt att kvinnor har bättre språk- och 

empatitekniker (Sari et al., 2012).  

Paradis och Loughead (2012) genomförde en studie för att undersöka ifall sammanhållning 

verkar som en medlare för idrottarens ledarskap och tillfredsställelse. I studien deltog 157 

fotbollsspelare och 48 basketspelare av båda könen. Paradis och Loughead (2012) använde tre 

olika frågeformulär. Youth Sport Environment Questionnaire, ett modifierat LLS och Athlete 

Satisfaction Questionnaire. Deltagarna kontaktades genom sina tränare av Paradis och 

Loughead (2012). De resultat som författarna kom fram till var att det knappt fanns några 

skillnader mellan de båda könen gällande deras egenskaper. När det gällde både uppgifts- och 

social sammanhållning så hade de en stark relation till idrottarens informella och formella 

ledarskap samt tillfredställelse. Paradis och Loughead (2012) menar att flera ledarbeteenden 

kan influera både uppgifts- och social sammanhållning som i sin tur ger följder på idrottarens 

nivå av tillfredställelse. Däremot nämner de att autokratiskt beteende inte räknas med inom 

ramen för ett av de beteenden som hade inverkan på uppgift- och social sammanhållning, då 

det inte var signifikant (Paradis och Loughead, 2012). 

 

Kwon, Pyun och Kim (2010) undersökte ifall individer som är idrottslärare och coach för ett 

lag har olika beteende över en grupp som de har på en idrottslektion gentemot deras adepter 

inom deras respektive sporter. I studien deltog 159 kvinnliga och manliga deltagare som var 

mellan 17-18 år gamla och som blev coachade eller undervisade av manliga eller kvinnliga 

lärare. Alla deltagarna fick besvara ett föredragande och ett förväntat LSS formulär. 

Resultaten visade på att eleverna upplevde mer demokratiskt beteende än vad adepterna 

gjorde. Adepterna uppfattade däremot mer instruktionsbeteende och positiv feedback än 

eleverna. Det var däremot ingen skillnad i socialt stöd. Kwon med kollegor (2010) menar att 

en möjlig förklaring till att varför gymnastikeleverna får eventuellt mindre 

instruktionsbeteende är på grund av tidsbrist. De tror de hellre vill att deras elever skall få ut 

mycket av lektionen och minskar därför på instruktionerna och lägger mer tid på att utför 

aktiviteter. De tror samtidigt att coacherna i Singapore lägger ner mer tid på adepterna 

gällande instruktioner, tekniker för att förbättra adeptens prestation (Kwon et al., 2010). 

Resultatet visade även en skillnad i positivt feedback, vilket Kwon et al (2010) förklarade 

med att eleverna oftast är en stor grupp medan adepterna tränades i mindre grupper. Genom 

att adepterna var en mindre grupp tror Kwon med kollegor (2010) att det var lättare för 

coacherna att se individerna och ge feedback. Det diskuteras även att idrottslärare som även är 

coacher fattar olika beslut beroende på situationen och vilken roll de har, deras beteende 

skiljer sig då de är idrottslärare för elever och coacher för sina adepter (Kwon et al., 2010). 

 

     Tränares upplevelser av ledarskapsbeteende. 

I en studie gjord av Shields, Gardner, Bredemeier och Bostro (1997) undersöktes relationen 

mellan ledarbeteende och lagsammanhållning. Det var både män och kvinnor ifrån softboll- 

och basebollag som deltog i studien och var totalt 307 stycken. För att undersöka relationen 

fick idrottarna svara på ett demografiskt formulär, både ett uppfattande och föredragande LSS 

samt ett Group Environment Questionnaire samt att deras tränare fick fylla i ett demografiskt 

formulär och ett självuppfattande LSS. Sammanfattningsvis visade det sig att alla de tre 
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typerna av LSS hade signifikanta samband med lagsammanhållning. I en djupare inblick 

uppfattades ett flertal samband mellan dimensionerna i de både formulären. Det starkaste 

positiva sambandet kunde finnas mellan det uppfattade frågeformuläret av LSS och 

uppgiftssammanhållning. Shields och hans kollegor (1997) menar att uppgiftssammanhållning 

främjas då ledaren har ett starkt instruktionsbeteende, demokratiskt beteende, socialt stöd och 

positivt feedback. Autokratiskt beteende däremot främjar inte uppgiftssammanhållning enligt 

resultaten från studien. När det gäller den sociala sammanhållningen så är det inte lika klart 

vilket beteende som stärker sammanhållningen enligt Shields med kollegor (1997). Däremot 

nämner de att socialt stöd är effektivt på den typen av sammanhållning. De nämner även att 

uppgiftssammanhållning tenderar till att vara mer relaterat till ledarskapsbeteende än social 

sammanhållning gällande ledare för tävlingsidrottare. Då dessa ledare är mer inriktade på 

deras adepter prestation och främjar där med att lösa problematik som har med deras 

idrottares uppgift att göra (Shields et al., 1997). 

Syfte  

Syftet med studien är att undersöka upplevelser av ledarskapsbeteenden inom judo. För att 

besvara syftet ställs följande frågeställningar:  

a) Vilka ledarbeteenden föredras av aktiva under vardaglig träning, träningsläger 

respektive tävling? 

b) Vilka ledarbeteenden upplevs av aktiva under vardaglig träning, träningsläger 

respektive tävling? 

c) Vilka ledarbeteenden upplever tränare krävs av dem under vardaglig träning, 

träningsläger respektive tävling  

      d) Vilka faktorer upplevs påverka föredraget ledarbeteende hos informanterna? 

 

Metod 

 

Informanter  

Studiens informanter bestod totalt av nio stycken judoutövare, varav fem var tränare och fyra 

var elitsatsande adepter. Informanterna var mellan 16-66 år (m= 34.0, sd= 17.3). 

Idrottsinformanterna bestod av två flickor och två pojkar och var i åldrarna 16-19 år gamla 

(m= 17.8, sd=1.5). Ledarinformanterna bestod av fyra manliga och en kvinnlig ledare som 

aktivt arbetar med elitsatsande ungdomar. Ledarna var mellan 39-66 år gamla (m= 47.0, sd= 

10.9). Valet av informanter gjordes utifrån att det gick på ett riksidrottsgymnasium. Den 

aktuella skolan valdes baserat på att gymnasiet tillsammans med Sveriges judoförbund skapat 

målsättningar för gymnasiet och för att bli antagen måste man bli godkänd på ett antal tester. 

Eleverna som studerar på gymnasiet vill ha elitinriktad judoträning i samband med studierna 

(Judo Sverige, 2012). Valet av elever gjordes utefter ett bekvämlighetsval då eleverna själva 

fick anmäla sitt intresse (Hassmén & Hassmén, 2008). Även deras tränare vid gymnasiet är 

inkluderade i studien. Det gjordes sedan ett handplockat urval som innebar att informanter 

som kan ge bra information utifrån studiens syfte valdes ut (Hassmén & Hassmén, 2008). 

Utifrån det handplockade urvalet valdes två ledare som arbetar med elitsatsande 

judoungdomar på elitnivå.  
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Instrument 

För att undersöka det föreliggande syftet utfördes semistrukturerade intervjuer. Två 

intervjuguider (se Bilaga 1) skapades utifrån frågeformuläret LSS vilket är baserat på 

Chelladurais ledarskapsmodell (Chelladurai, 1990). Formuläret består av 40 påståenden som 

motsvarar fem stycken dimensioner av ett ledarskapsbeteende: Instruktionsbeteende, 

demokratiskt beteende, autokratiskt beteende, socialt stöd och positivt feedback. Formuläret 

finns även i tre olika versioner för att mäta (1) vad idrottare föredrar för ledarskapsbeteende, 

(2) hur idrottare uppfattar sin ledares beteende och (3) ledarnas uppfattning om sitt eget 

beteende (Chelladurai, 1990). Utifrån LSS skapades de två intervjuguiderna som undersökte 

ledarskapsbeteende ifrån tre olika situationer som ledare ställs inför. De tre aktuella 

situationerna som det ställdes frågor kring var; vardaglig träning, träningsläger och tävling. 

De två intervjuguiderna baserades på frågor om hur adepter föredrar och upplever sina ledare 

och vad ledare anser krävs av dem i olika situationer samt vilka faktorer informanterna tror 

påverkar deras syn på ledarskap. De båda intervjuguiderna var baserade på samma frågor. 

Intervjuguiden kompletterades med en presentation av de fem dimensionerna av 

ledarskapsbeteende enligt LSS i samband med intervjun (se Bilaga 2). Detta för att ge 

deltagarna en djupare och bredare syn på ledarskapsbeteenden. Genom att presentera de olika 

beteendena kunde deltagarna ha dem som grund i svaren på frågorna som ställdes. Frågorna, 

som tidigare nämnts, utgick från situationerna vardaglig träning, träningsläger samt tävling. 

Frågorna som ställdes kring situationen tävling var kring beteende inför, under och efter en 

tävling. För situationen träningsläger fokuserades frågorna på beteende för en ledare som 

håller i ett träningsläger samt ledaren som åker med till ett läger. Den sista situationen som 

rörde träning tog upp aspekter om beteende under träning samt beteende innan och efter 

träning. Valet av de olika frågorna grundade sig på ledarskapsmodellen där de bakomliggande 

faktorerna till ledares beteende är situationens karaktär samt ledarens och idrottarnas 

egenskaper.  

Procedur 

Kontakt togs med de aktuella ledarna via telefon och samtliga fem tränare var intresserade av 

att delta. Ledarna kontaktades sedan ytterligare en gång för att fastställa ett datum för 

intervjuerna. Kontakten med de aktiva på gymnasiet erhölls via en av tränarna och de 

kontaktades sedan under ett träningspass då syfte och den multidimensionella 

ledarskapsmodellen redovisades och fyra stycken ungdomar anmälde då sitt intresse att delta i 

studien.  

Sju av de nio intervjuerna genomfördes på skolområdet i tysta och ostörda grupprum, varav 

de två resterande intervjuerna, som var med tränare, genomfördes via telefon. De intervjuer 

som inte genomfördes via telefon inleddes med en kort introduktion av syftet med studien, 

förklaring av ledarskapsmodellen och en beskrivning av instruktionsbeteende, demokratiskt 

beteende, positiv feedback, socialt stöd och autokratiskt beteende. Innan intervjun startade 

gick författaren igenom ett samtyckeskrav (se Bilaga 3) där deltagarna informerades om olika 

etiska aspekter som de fick godkänna genom en signatur. De etiska aspekter som togs hänsyn 

till var informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa aspekter är framtagna av Vetenskapsrådet (2002) för att skydda individen från att ta 

skada. Vid intervjutillfället hade ett samtyckesbrev skrivits ihop till deltagarna där de 

informerades om bland annat att intervjun skulle spelas in, att de var anonyma och att de fick 

avbryta studien, informationen skedde även muntligt. Samtyckeskravet uppfylldes genom 

samtyckesbrevet. Samtliga deltagare förutom två stycken skrev under sitt godkännande av 

deltagande i studien, de övriga två gjorde det muntligt då de var deltog på en telefonintervju. 

Ingen av de aktuella deltagarna var under 15 år vilket innebar att föräldrar eller 
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vårdnadshavare inte behövde kontaktas. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

intervjusvaren enbart diskuterades med berörda till den aktuella studien samt att deltagarna 

inte nämns med deras riktiga namn i studien. Nyttjandekravet uppfylldes efter att studiens 

frågeställningar besvarats och inspelningarna av intervjuerna raderats. I samtyckeskravet 

nämndes även att intervjun skulle spelas in och detta gjorde med hjälp av en iphone 4S och 

applikationen ”röstmemon”. Intervjun som var semistrukturerad hade samma frågor till 

samtliga deltagare i samma ordning, men eventuella följdfrågor var inte densamma. Efter att 

sista frågan i intervjun var avklarad fick varje deltagare chans till att yttra sig fritt kring ledare 

och ledarskapsbeteenden. Inför de två intervjuerna som skedde över telefon fick tränarna 

senast en timme innan intervjustart ett mail med samma uppgifter som informanterna hade 

fått vid tidigare intervjuer. Då intervjuerna ägde rum fick informanterna liknande information 

kring ledarskapsmodellen och de fem beteenden som de tidigare fått och efter detta startade 

intervjun. För att spela in dessa intervjuer användes en lg optimus 2x och applikationen ”call 

recorder”.  

Design och analysmetod  

Samtliga intervjuer transkriberades och datan analyserades genom en komparativ metod som 

innebär att utveckla och förfina kategorier som är teoretiskt relevanta. Detta gjordes genom att 

sätta rådataenheter i relation till varandra och jämföra intervjuernas svar (Hassmén & 

Hassmén, 2008). Texterna lästes först igenom ett antal gånger för att skapa en övergripande 

blick över varje intervju. Detta följdes upp med en iterativ process som innebär att se över 

rådataenheter ifrån varje intervju för att se ifall de behöver förfinas eller förändras (Hassmén 

& Hassmén, 2008). Rådataenheterna delas sedan in i olika kategorier. Det kunde tydas att 

rådatan var riktad mot någon av situationerna som syftet undersökte och då togs beslutet att 

sätta situationerna som teman. Efter att ha placerat rådatan under en av följande teman: 

vardaglig träning, träningsläger samt tävling sattes liknande rådataenheter samman. 

Fortsättningsvis slogs rådataenheter av liknande innebörd samman för att bilda 

underkategorier. Underkategorierna placerades sedan under en överkategori som bestod av de 

aktuella beteenden: instruktionsbeteende, socialt stöd, positiv feedback, demokratiskt 

beteende och autokratiskt beteende. Det kunde även förekomma en kategori med övriga 

beteenden. Resultatet av de bakomliggande faktorerna har inte de nämnda beteendena som 

överkategorier utan de bildades egna kategorier utifrån underkategorierna.  

Resultat 

 

Resultatet av informanternas svar kommer redovisas i följande elva stycken. Under varje 

underrubrik besvaras en av frågeställningarna utifrån situationerna; träningsläger, träning och 

tävling med undantag av de sista styckena som tar upp svaren av de bakomliggande 

faktorerna.  

Vilka ledarbeteenden föredras av aktiva under träningsläger, vardaglig träning 

respektive tävling? 

Nedanför redovisas resultatet kring vilka ledarskapsbeteenden aktiva föredrar i 

sammanhangen läger, träning respektive tävling. Kompletta tabeller som visar teman, 

överkategorier samt underkategorier som är baserad på intervjuernas rådata kan ses i sin 

helhet i bilagorna 4-6.  
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      Träningsläger. 

De beteenden som nämndes i samband med föredraget ledarskapsbeteenden vid läger var: 

positiv feedback, övriga beteenden, socialt stöd, instruktionsbeteende, autokratiskt beteende 

samt demokratiskt beteende. Gällande positiv feedback föredrog aktiva att ledare skulle vara 

där och stötta, motivera samt ge dem positiv feedback. En informant beskriver att 

svårighetsgraden gör att behovet av stöd och feedback ökar: ” /…/ där man blir kastad lite 

mer och där det är mycket tuffare motstånd behöver man mer stöd i form av feedback.” 

Aktiva nämner att ledaren för lägret inte behöver ha någon speciell kontakt med de aktiva 

utan det är den medföljande tränaren som har den viktigaste rollen. Däremot nämndes det att 

aktiva vill bli behandlade likvärdigt av ledarna. Den medföljande tränaren har en stor 

betydelse för de aktiva, de aktiva vill däremot inte att tränaren skall lägga sig i vad ledaren för 

lägret säger. En informant beskriver den medföljande tränaren på följande sätt:  

”Ja, alltså… ja.. självklart vill jag att den skall finnas där vid sidan och liksom säga om det 

är bra. Men jag vill ändå inte att den skall lägga i sig för mycket om det är en annan tränare 

som har träningen och typ säga aja men det där är fel. För det är rätt för den andra tränaren 

gjorde så. Men tränaren skall självklart finnas där vid sidan om och stötta.” 

Aktiva anser att det” Hur de instruerar är viktigt” samt att de ”Visar på ett metodiskt sätt” är 

viktigt. Enligt en adept skall inte språkskillnader vara ett hinder vid utlärning av tekniker. 

Adepter föredrar struktur på träningsläger och ogillar då det är rörigt. I adepters randoribyten 

vill de själva bestämma vad de skall göra och inte bli styrda av tränare.  

      Vardaglig träning 

I träningssammanhang föredrar aktiva socialt stöd, autokratiskt beteende, 

instruktionsbeteende, demokratiskt beteende samt övriga beteende. Aktiva föredrar att kunna 

föra en dialog med sina tränare om mer än bara judo samt att ha en nära relation till sina 

tränare. De föredrar även att kunna känna sig trygga och förstådda av tränaren. Struktur på 

träningen är uppskattat hos aktiva samt att det är tränaren som tar kommandot. Att veta syftet 

till momenten de utför under träningen uppskattas, de tycker även om att få feedback på det 

de gör. Aktiva gillar även att vara delaktiga i de olika beslut som fattas. En av informanterna 

beskriver att särbehandling inte är uppskattat: /…/ jag vill att min tränare skall vara, alltså, 

precis likadan emot alla, inte någon särbehandling. Det tycker jag inte om /…/. 

      Tävling. 

I tävlingssammanhang föredrar aktiva instruktionsbeteende, positiv feedback, socialt stöd, 

demokratiskt beteende och övriga beteenden. Informanterna föredrar feedback från sin 

tränare, både på det som varit bra och dåligt. Aktiva vill även att tränare skall ta hänsyn till att 

tävlingar ligger nära då de lägger upp deras träningar. Adepter vill även prata efter sina 

avslutade matcher. En av informanterna beskriver en situation under tävlingen på följande vis  

”/…/ förstärka positiva och dåliga saker så att man liksom kan fortsätta eller ja eller ändra 

något som inte funkar. Sedan efter en match då är det också viktigt att man pratar lite kort 

liksom, ja, det här kunde du gjort bättre eller det här var bra.” 

Aktiva vill gärna att deras matcher filmas samt ha en videoanalys tillsammans med tränaren 

efter tävlingen. De föredrar att bli uppmuntrade samt förstärkta av deras tränare. Aktiva vill 

att tränare skall utge en trygghet och stötta dem i samband med tävling, de vill helst ha sin 

nuvarande tränare som coach under tävlingsdagen. Det är uppskattat hos adepter då tränaren 

hjälper dem skapa positiva känslor samt att de har kontroll på situationen. Vissa adepter 

fördrog likadant beteende oavsett tävling eller motstånd, medan andra ansåg att situationen 

hade en inverkan på vilket beteende de föredrog. Det var även aktiva som sa att de föredrog 
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att testa sig fram på mindre tävlingar. Informanterna sa att de inför en tävling gärna vill vara 

med och fatta beslut och få egen tid utan tränaren för att fokusera. En informant beskriver den 

egna tiden på följande sätt: ” /…/ sedan så vill jag mer fokusera och då får dem backa undan 

lite medans man värmer upp och laddar upp, sedan inför själva matchen så är det bra om 

dom finns där vid mattan en liten stund innan.” 

 

Vilka ledarbeteenden upplever aktiva under vardaglig träning, träningsläger respektive 

tävling? 

Nedanför redovisas resultatet kring vilka ledarskapsbeteenden aktiva upplever i 

sammanhangen läger, träning respektive tävling. Kompletta tabeller som visar teman, 

överkategorier samt underkategorier med intervjuernas rådata kan ses i sin helhet i bilagorna 

7-9.  

      Träningsläger. 

Adepter i föreliggande studie upplever positiv feedback, demokratiskt beteende, 

instruktionsbeteende och övriga beteenden i samband med träningsläger. Adepter upplever ett 

uppmuntrande klimat då ledare pushar, stöttar och driver dem framåt. De upplever även att de 

får ta hand om sig själva men att tränarna finns till hands om de skulle behövas. Tränare 

upplevs vilja förbättra de aktivas förmågor i samband med träningsläger. Aktiva upplever sig 

nöjda med ledares beteende, de upplever dock att tränarna har många att ta hand om vilket ger 

dem lite tid åt var och en. 

      Vardaglig träning. 

I samband med träning upplever aktiva positiv feedback, socialt stöd, demokratiskt beteende, 

autokratiskt beteende, instruktionsbeteende och övriga beteenden. Det som nämndes mest av 

dessa var att aktiva upplevde en positiv och uppmuntrande miljö. Tränare upplevs ge socialt 

stöd och aktiva känner att tränaren avstämmer med gruppen och individen så allt fungerar. En 

kommunikation mellan adept och ledare upplevs också av de aktiva. En del av adepterna 

upplever att tränare har en viss särbehandling gentemot adepterna och att den är mer eller 

mindre omedveten, en informant beskriver situationen på följande vis: 

”/../ alltså inte favorisera, vissa tänker nog inte på det att de gör det automatiskt utan jag tror 

att vissa tränare fokuserar mer på vissa personer och andra på andra. ” 

Aktiva upplever att de har ett visst ansvar under träningen och att ett för demokratiskt 

ledarskap gör att de inte får ut så mycket av träningen. Adepter upplever att de mestadels blir 

styrda av tränare. Det finns även upplevelser kring att tränare arbetar för att adepterna skall bli 

bättre samt att tränare upplevs ha bra instruktioner.  

 

      Tävling. 

I samband med tävling upplevs instruktionsbeteende, demokratiskt beteende, socialt stöd, 

positiv feedback samt övriga beteende hos tränare. Aktiva anser att de upplever beteende olikt 

beroende på hur trygga de känner sig i tävlingssituationen. Tränare upplevs verka ha många 

aktiva att ta hand om vilket leder till att adepter hjälper varandra, en informant beskriver 

situationen på följande vis: 

”Just nu är det väldigt många som tävlar samtidigt och det är många mattor att hålla reda 

på. Ibland kan vi nästan gå upp mot fyra stycken samtidigt kanske … så då kan det bli svårt 

med coachning och så … men de försöker ju springa runt till alla som de kan.. försöker 

coacha så många som möjligt, sedan tar vi hjälp av varandra då också /../” 
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De aktiva är nöjda med sina coacher och de upplevs göra saker på rutin, adepter upplevs även 

ha lättare för vissa tränare än andra. På större tävlingar upplever aktiva att tränarna vill att de 

skall prestera mer än vad de upplever på mindre tävlingar.  

”/.../ en mindre tävling tror jag inte de ser lika viktigt… om man säger så … utan att man får 

testa sig fram och sådär.. sedan på större tävlingar så ville de väl att det skall gå bra och max 

prestera.” 

På träning inför en tävling upplever en del adepter att träningen blir anpassad medan några 

anser att det inte är någon skillnad. Under tävlingsdagen upplever de aktiva att tränaren har en 

plan och arbetar strukturerat. De upplever även att de får styra själva i samband med tävling 

och vissa beslut fattas i samråd med tränaren. Tränare uppfattas som tillmötesgående av 

adepterna. Slutligen uppfattar adepterna att tränarna vill pigga upp dem samt ge feedback på 

det dem gör.   

Vilka ledarbeteenden upplever ledare att de har under träningsläger, vardaglig träning 

respektive tävling? 

Nedanför redovisas resultatet kring vilka ledarskapsbeteenden ledare upplever dem har i 

sammanhangen läger, träning respektive tävling. Kompletta tabeller som visar teman, 

överkategorier samt underkategorier med intervjuernas rådata kan ses i sin helhet i bilagorna 

10-12.  

      Träningsläger 

I intervjuer med ledarna nämndes följande beteende i samband med träningsläger: socialt 

stöd, positiv feedback, instruktionsbeteende, autokratiskt beteende, demokratiskt beteende 

och övriga beteenden. Ledare berättar att de tycker det är viktigt att stötta sina adepter men 

även ledaren för lägret i dess instruktioner. Det anser det viktigt att inte lämna någon utanför 

och försöka se alla individer i gruppen, det tycker även det är viktigt att stötta sin grupp. 

Tränare berättar att de ibland använder tidigare situationer för att motivera sina adepter. 

Informanterna berättade även att de är viktigt att kunna vara flexibel samt att kunna läsa av 

och prata med sina adepter. Ledarna för läger brukar uppmuntra hemmacoacherna att 

medverka på läger, om inte blir deras beteende socialt stöd viktigare. Enligt ledarna är det 

viktigt att adepterna tycker det är roligt att åka på läger och som ledare är det deras uppgift 

att skapa en rolig och inbjudande miljö. Som medföljande ledare anser tränare det är viktigt 

att verka mer som en lagledare än tränare, en av informanterna beskriver det på följande vis:  

/…/ de skall känna sig som en viktigt grupp, jag vill ju att min grupp skall känna att dem är 

där och är något. Så det gäller nästan att få dem att känna sig som att de är ett lag och då är 

man nästan mer lagledare än tränare samtidigt som man måste se individerna i gruppen /…/ 

Det är viktigt som tränare att veta vilken nivå lägret ligger på för att kunna stötta sina 

adepter. Ledare för lägret tycker det är viktigt att kunna anpassa träningen efter gruppen. 

Tränare som medföljer på läger anser att det är viktigt att inte ta över ledarrollen för lägret 

utan hålla sig till sin grupp och eventuellt gå in och hjälpa de som behöver hjälp. De anser 

det även vara viktigt att vara sig själv och se hur deras adepter presterar på lägret. Det är även 

viktigt enligt tränare att ge de aktiva positiv feedback samt uppmuntra dem och få dem att 

fortsätta kämpa och inte ge upp. Att ha tydliga instruktioner och dela med sig av det dem kan 

är två saker som är bra vid läger enligt tränare, det tycker även det är bra att uppmuntra 

adepterna men inte för saker som är självklara. Vid läger där ungdomar med hög 

ambitionsnivå deltar är ledare mer bestämmande de tycker även generellt att det skall finns 

tydliga regler samt att adepterna skall lyssna på dem i samband med läger. Däremot på 
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Beteenden som berördes då ledare pratade om deras beteende vid tävling var 

instruktionsbeteende, positiv feedback, socialt stöd, demokratiskt beteende, autokratiskt 

mindre läger med deltagare av lägre kunskapsnivå samt duktiga seniorer kan man släppa in 

mer och låta vara med och fatta beslut kring lägret. Tränare anser även att deras adepter skall 

få chansen att vara med och bestämma vad de skall göra efter träningarna.   

      Vardaglig träning. 

Tränare upplever att de har socialt stöd, instruktionsbeteende, demokratiskt beteende, positiv 

feedback, autokratiskt beteende samt övriga beteende i samband med träning. Det beteende 

som berördes mest var socialt stöd. Något som tränare ansåg viktigt är att vara tillgängliga 

efter träningen för adepterna och kunna föra en dialog med sina idrottare samt ge det en 

chans att lära känna dem. Tränare anser det vara en fördel att veta vilka individer som är 

starka i gruppen: 

”/…/ det är några personer som är viktiga för gruppen som man vet skapar , hjälper till att 

skapa god stämning och som alltid är glad , lätt att skoja med och det finns alltid någon 

sådan här i gruppen som är lätt att dra med sig resten av gruppen, så… det gäller att hitta 

dessa personerna så blir det genast mycket lättare /…/” 

Tränare anser det viktigt att det är en positiv och rolig stämning under träningen samt att ofta 

kolla så att idrottaren förstår. Gällande instruktionsbeteende tycker tränare det är viktigt att 

ha tydliga instruktioner och veta vilken tränarroll de har. Informanterna sa att de använder sig 

av instruktionsbeteende och att de lägger upp träningen efter gruppen. De tycker även det är 

viktigt att stötta adepterna till att träna och ha en röd tråd under träningen. Tränare upplever 

sig lyssna in idrottarna mest innan träningen och i slutet av träningen vad vill göra och 

diskuterar vid visa tillfällen vad de vill göra på träningen. De upplever när de tränar adepter 

med hög ambitionsnivå kunna släppa lite av styrandet och låta de vara med och bestämma 

eftersom de vet vad de vill göra. Tränare tycker det är viktigt att vara flexibel i sina planer 

beroende på hur gruppen känner sig.  

”Innan träningen så kollar man ofta av gruppen, då är man ganska social man går runt och 

kollar av lite, det är väl där den demokratiska processen kommer in, även ifall man inte 

frågar vad tycker ni så blir det ofta ändå att man känner av, hur ligger gruppen idag /…/ 

Tränare arbetar för att adepterna skall tro på sig själva och de arbetar på att hålla individerna 

på en bra koncentrationsnivå under en längre tid. De använder sig av positiv feedback och 

försöker motivera dem att göras saker för att det är kul och inte för att det är ett måste. 

Tränare försöker även inte visa sig besvikna på sina idrottare: 

/…/ inte visa allt för stor besvikelse för de som inte kan träna. Lätt gjort att den fjärde som 

kommer och har ont i halsen får höra, jaha, hmm jaja du får väl låt bli att träna då (sur ton) 

. medans den första som kom, vad synd aja hoppas du kryar på dig, med den anledningen att 

jag som tränare lagt upp någonting inför gruppen som var 30 och nu är de snart nere i 25.  

Inför en träning vet tränaren vilket upplägg den vill köra även om det inte alltid är uppskattat 

av idrottarna. De anser sig själva uppvisa autokratiskt beteende under träning och vill helst 

inte gå och samtala med de aktiva. Tränare vill även delegera ut uppgifter och lämnar inte så 

mycket plats för improvisation. Slutligen så anser tränare det viktigt att föregå med gott 

exempel och ta hänsyn till att vi alla är olika. 

 

      Tävling. 
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beteende samt övriga beteende. Ledaren berörde även att deras beteende beror på ifall adepten 

möter medgång eller motgång, vilken situation de befinner sig, vilken typ av idrottare de har 

hand om och slutligen nämndes det att de använde sig av tillämpad idrottspsykologi. Ledare 

visade sig använda sig av filmklipp som verktyg när de arbetar med adepter vid tävling. 

Tränare tycker det är viktigt att sätta adepters uppgifter med tävlingen före deras resultat, de 

brukar även ge instruktioner till sina adepter. Många av informanterna anser att deras 

ungdomar är inne i en läroprocess och skall lära sig mer om judo. Tränare ger aktiva feedback 

på både bra och mindre prestationer samt under coachning försöker de ge enkla budskap. Vid 

träningen inför en tävling försöker de stärka sina idrottare samtidigt som de lättar lite på 

träningen och gör den mer individanpassad. De försöker även ha tydliga instruktioner och 

flera av tränarna nämnde att det använder sig av instruktionsbeteende. Tränare brukar prata 

taktik med sina adepter direkt efter match eller vid ett senare tillfälle.  

 

Informanterna tycker det är viktigt att få idrottaren att tro på sig själva och ge dem positiv 

feedback på det dem gör. De brukar lyfta fram och fokusera på det som varit bra i matchen då 

de pratar med adepten. Att stärka idrottarens tro på sin förmåga är något tränare också arbetar 

med samt förstärka adepten på träningen innan en tävling. Under tävlingen försöker tränare ha 

positiv coachning och pusha dem då de känner att de behöver det. Tränare ger även feedback 

på goda gärningar och försöker hålla individerna på ett bra humör.  

 

Informanterna tycker det är viktigt att vara närvarande och stöttande samt att de tar tiden och 

lär känna individerna och ta hänsyn till hur de mår. Judo är en sport som är beroende av en 

grupp därför anser tränare det är viktigt att inte glömma individerna i gruppen. Ifall adepter 

skulle komma in i en svacka innan tävling anser tränare det vara viktigt att hitta ett sätt att 

motivera dem igen. Tränare beskriver att de försöker ha en individuell coachning och försöka 

möta individen där den befinner sig. Även ifall judo är en individuell sport så arbetar tränare 

med idrottarna som en grupp:”/…/ reser ju alltid i grupp men tävlar individuellt på mattan 

men som ett lag, det är jätte viktigt /…/”. Ledare tycker det är viktigt att skapa en positiv 

miljö och i visa fall avdramatisera och inte prata så mycket om själva tävlingen.  

 

Informanterna ansåg att beteendet de har i samband med tävling beror på adepten. En sak som 

skulle kunna ha en inverkan på beteendet är om adepten är störd av något utomstående så som 

prov eller problem inom familjen. När tränare beskriver deras arbete med ungdomarna så 

säger de att de arbetar med dem för att de skall bli färdiga och duktiga seniorer och att det är 

viktigt att idrottaren själv vill lära sig, det går inte att tvinga sig på.  

 

/…/ det som är svårt är att det många gånger måste komma ifrån eleven, vi har många elever, 

om man tvingar sig på någon att prata om det här får man ofta känslan av .. och ser i 

beteendet att det inte hänt så mycket /…/ 

 

Vid tävlingar kan tränare ibland känna sig otillräckliga då de har många idrottare att ta hand 

om, informanterna tycker det är bra om adepterna får gå många matcher på en tävling och har 

därför viljan att de skall prestera rätt. Ledare anser även att de är bra på att nå olika sorters 

människor och därmed olika idrottare. Ifall en adept är inne i en tuff period med judon anser 

en del tränare det vara bra att byta miljö för en stund för att komma ur det som är jobbigt. Ifall 

idrottare möter motgång i samband med tävling anser tränare det är viktigt att låta adepten 

samla sig efter den aktuella matchen, ge idrottaren lite egen tid, fast kunna vara tillgänglig om 

de vill prata. Tränare anser det kan vara bra att analysera eventuella fel adepten gjorde under 

matchen för att kunna förbättra dessa inför framtiden. Lägga stor fokus på förluster och 

negativa tankar under tävlingsdagen anser tränare inte vara bra, däremot försöker de 
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uppmuntra dem att blicka framåt. Informanterna beskriver också att de försöker ta itu med de 

negativa fast inte genom att trycka ner adepten, tränare anser även det vara viktigt att dra 

nytta av eventuella förluster. Ifall en idrottare kommit in i en negativspiral så försöker tränare 

lyfta dem ur motgången så att de inte ”fastnar”:  

 

Ledare beskriver hur de är lite mer trevande i beteende de första matcherna medan de i de 

sista matcherna är mer varma i kläderna. De beskriver också hur förberedelser för både dem 

och deras adepter är viktigt inför en tävling. Beteendet visade sig även skilja sig 

internationellt och nationellt då det internationellt sätt är mer att hålla reda på samt att 

tävlingar i Sverige utger mer en trygghet då tränare vet hur allt fungerar. Ifall tränare upplever 

stress eller panik över något så anser dem att det inte får visas för adepten utan det är viktigt 

att de utgör ett lugn. I mästerskapssituationer tror ledare att deras beteende ändras eftersom 

idrottarens förutsättningar sätts på prov, tränare upplever att beteendet ändras då adepten har 

varit skadad. En annan faktor som påverkar beteende är beroende på vilken situation adepten 

och tränaren befinner sig. Informanterna tror också att idrottaren uppfattar sin ledares 

tonlägen olikt beroende på vilken sinnesstämning adepten befinner sig i. Ledarna upplever att 

deras beteende ändras beroende på tävling samt att det kan skilja sig beroende på vilket 

resultat idrottarna får. En annan faktor som kan påverka idrottares beteende är hur långt bort 

tävlingen ligger medan en del av informanterna ansåg att beteendet inte alls var beroende av 

tävlingen utan det var samma situation oavsett.  

 

Tränare har mycket tillit och tror att adepter fixar mycket själv i samband med tävlingar och 

de försöker ha ett individanpassat beteende. På träningarna inför en tävling brukar det bli mer 

demokratiskt beteendet och tränare släpper in adepterna mer och låter de bestämma vad de 

vill göra. Ifall en tränare har två adepter som kör emot varandra intar de neutralt läge och 

uppmuntrar båda, informanterna påpekade även att med juniorer har de mer demokratiskt 

beteende över än vad de har gentemot ungdomarna. Ledare verkade även använda sig av 

tillämpad idrottspsykologi genom att låta adepterna fylla i träningsdagböcker samt använder 

sig av målsättningsarbete. De är även medvetna om att judo är en mental sport och de 

försöker få sina adepter att våga hamna i vissa situationer och agera därifrån.  

 

/…/ oftast så är det så inom judon att det som gör om man kastar eller ej är att man får in rätt 

tanke precis i det ögonblicket man måste ha det, precis då man greppat in, fått rätt läge och 

rätt rörelse .. men.. det finns en tvekan.. kommer jag att kasta den andra eller kommer jag att 

bli motkastad eller kommer det bli helt stopp och kaos på grund av det här . då måste man in i 

kroppen och tänka att det går att kasta /…/ 

 

Ifall idrottaren möter framgång så anser tränare det ganska enkelt då deras arbete princip blir 

att hylla vidare, det som kan bli svårt är att få dem arbeta för nya framgångar. De anser det 

även lättare prata efter matchen eftersom adepten är mer mottaglig och villig. Ledare anser att 

en match som idrottaren förlorar kan vara en framgång så länge de gjort sitt bästa. Det 

beteendet som berördes minst i samband med tävling var autokratiskt beteende. Tränare 

uppvisar detta beteende genom att tränaren gör planerna för dagen och sedan instruerar 

adepten. Informanterna beskriver även att de vill göra de slutgiltiga besluten samt att de inte 

vill vara för lössläppta. De upplever även att de måste vara mer vägledande mot ungdomar 

och de upplever också att en del aktiva gör precis som de säger under matchen.  

 

Vilka faktorer upplevs påverka föredraget ledarbeteende hos informanterna? 

Nedanför kan resultatet tydas kring vilka faktorer som upplevs påverka föredraget och upplevt 

ledarbeteende hos informanterna, idrottsinformanterna och ledarinformanterna. Tabellerna 
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kan ses i sin helhet gällande teman, överkategorier och underkategorier som är baserad på 

intervjuernas rådata i bilagorna 13-14  

      Idrottsinformanterna. 

Enligt adepterna kan faktorn att de gillar att tävla haft en inverkan på deras syn av 

ledarskapsbeteende. Att de gillar att träna hårt samt att de vill ha en tränare som utvecklar 

tävlingstekniker är två andra faktorer som de tror har påverkat. De aktiva tror även att deras 

möten med olika tränare genom deras karriär samt olika motiv för träningen kan haft en 

inverkan, en informant beskriver det på följande vis:  

”/.../ om man skall ta hela uppväxten så började man ju för att det var roligt att köra … sedan 

började man ju tävla mer och mer och så gick man upp till tävlingsgruppen och där var det 

lite mer hårdsatsning och sedan gick jag ytterligare till en grupp som var ännu mer 

hårdsatsning. Jag och några till vi sprang innan träning och sånt där och det kändes bra 

tyckte jag /.../”  

Som nybörjare upplevde de aktiva inte samma allvar inom judon som de gör nu vilket kan ha 

inneburit att de inte upplevde samma ledarskap. De som varit skadade känner även att det haft 

en inverkan på hur hon eller han ser på tränares beteende. Vissa av informanterna har upplevt 

särbehandling vilket i sin tur har påverkat synen på ledarskap, en informant beskriver det på 

följande vis;  

”/.../ på min hemmaklubb så var det vissa som fick väldigt mycket mer uppmärksamhet än 

andra och det kändes som de satsade mer på andra om man säger så och likaså nu när man 

åker hem så ser man ganska väl att vissa får mera hjälp än andra… och jag tror väl att det 

har hållit i sig ganska mycket eftersom jag tycker det är så fel eftersom alla behöver lika 

mycket hjälp.” 

      Ledarinformanterna.  

Informanterna tror främst att deras idrottskarriärer är det som har påverkat synen av deras 

ledarskap mest då de bland annat kan föreställa sig känslor som de aktiva har. Många av 

tränarna har även tränat på en hög nivå inom judo och vet hur de mådde samt de andra i deras 

omgivning. Tränarna tyckte själva de var roligt att tävla och de känner en trygghet att varit 

aktiv inom den aktuella idrotten, de har även upplevt känslan av att vara skadad. En annan 

stark faktor som tränarna tyckte påverkade deras beteende var deras tidigare tränare. De 

försöker anamma deras positiva egenskaper så gott de kan samt att de citerar gamla tränare 

för att förstärka det dem säger, en tränare beskriver det på följande vis:  

”/…/ har sin egna tränare med sig på både gott och ont under åren. Sådan som har fått en att 

tänka nej så där skall jag verkligen inte bli men även dem som är väldigt goda exempel och 

sedan finns det ju tränare sedan en lång tid tillbaka som man fortfarande citerar på olika sätt 

för att stärka det man gör /…/” 

Tränare anser det är viktigt att man är medveten om sin roll och att olika tränare kan ha olika 

roller, de anser dock att man måste var ärlig mot sig själv och inte spela en roll. En annan 

faktor som tränare tycker är viktig är att följa utvecklingen framåt. De anser även att allt de 

gjort att påverkat, men att det dock kan vara en svaghet att vara för inne i det. En del av 

ledarna nämnde även att de fortfarande är tävlingsaktiva och de trodde det var en bra sak 

eftersom de kan sätta sig in i det som de förväntar sig av dem. De tror även att adepterna gläds 

åt deras eventuella framgångar. En annan faktor som informanterna tog upp var mötet med 

adepter de haft genom åren, en informant beskrev sin lärdom av att ha elever på följande vis: 
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”/…/ så länge man har elever som lyssnar så blir det något konkret över det man gör. Man 

ser vad man lär, man kan se vad man säger, jag kan se vad jag visar på något sätt och det är 

delvis en feedback som jag tänkt mig, men väldigt många gånger finns det en utveckling … 

någon gör det lite annorlunda, vilket gör det lite bättre och sånt händer gång på gång. Alla 

dessa elever tänker ju vidare och kan komma om man har en bra kommunikation och säga 

 - du jag tänkte på det där och så gjorde jag såhär istället /…/” 

En annan faktor som ledarna nämnde var att de vill adepternas bäst och vill göra det som är 

bäst för dem. Faktorn utbildning togs även upp och mötet med andra idrottare som valt att bli 

tränare har varit en bidragande faktor på deras syn av ledarskapsbeteenden.  

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka upplevelser av ledarskapsbeteenden inom judo. För att 

besvara syftet ställdes följande frågeställningar: Vilka ledarbeteenden föredras av aktiva 

under vardaglig träning, träningsläger respektive tävling? Vilka ledarbeteenden upplevs av 

aktiva under vardaglig träning, träningsläger respektive tävling? Vilka ledarbeteenden 

upplever tränare krävs av dem under vardaglig träning, träningsläger respektive tävling? Samt 

vilka faktorer upplevs påverka föredraget ledarbeteende hos informanterna?  

 

Vilka ledarbeteenden föredras av aktiva under vardaglig träning, träningsläger 

respektive tävling? 

Beteenden som föredrogs av informanterna i föreliggande studie var beroende av situationen. 

I samband med träningsläger nämndes positiv feedback, socialt stöd, instruktionsbeteende, 

autokratiskt beteende, demokratiskt beteende samt övriga beteende som något adepter 

föredrar. Vid vardaglig träning var socialt stöd, autokratiskt beteende, instruktionsbeteende, 

demokratiskt beteende och övriga beteenden det som föredrogs. Slutligen visade det sig att 

instruktionsbeteenden, positiv feedback, socialt stöd, demokratiskt beteende och övriga 

beteende var dem som föredrogs i samband med tävling. En intressant iakttagelse är att socialt 

stöd, instruktionsbeteende och demokratiskt beteende är tre beteenden som är återkommande i 

varje situation. I samtliga situationer beskrevs demokratiskt beteende av adepterna som att de 

vill bestämma själva eller fatta beslut i samråd med tränaren. Instruktionsbeteende föredrogs 

som bland annat en form av feedback i samband med tävling och träning, vid läger däremot 

belystes instruktionsbeteende mer kring hur ledarna lär ut. Socialt stöd som också förekom i 

samtliga situationer beskrivs likvärdigt av adepterna i de olika situationerna genom att de vill 

kunna kommunicera med sina tränare och att de vill att tränaren skall utge en trygghet.  

Positiv feedback är ett beteende som föredras i samband med tävling och läger men nämndes 

inte lika frekvent i träningssituationer. I tävlingssituationer beskrev informanterna positiv 

feedback som när tränare uppmuntrar dem, förstärker dem och använder sig av filmanalyser 

medan det i lägersammanhang visades sig i form av stöttning och motiverande klimat samt att 

ledaren gav dem positiv feedback. Att adepterna inte nämnde positiv feedback i samband med 

träningar kan tänkas bero på att adepterna inte värderar detta beteende lika mycket som de 

andra vid vardaglig träning. I samband med läger och tävlingar var det däremot uppskattat, 

det kan rimligtvis antas att detta är situationer som adepterna föredrar att bli uppmuntrade och 

förstärkta i istället, behovet är kanske inte lika stort i samband med träning. Anledningen till 

att behovet inte är lika stort kan tänkas bero på att adepterna eventuellt känner sig tryggare 

hemma på klubbens träningar än vid ett läger eller tävlingar. Det kan även antas att idrottare 

som befinner sig på en tävling eller läger vill prestera och föredrar stöd från sina tränare i 

form av uppmuntran och positiv feedback. Ett annat unikt resultat är att autokratiskt beteende 

inte verkar vara ett föredraget beteende i samband med tävling men däremot vid träning och 
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läger. Det kan tänkas att adepter uppskattar att bli styrda vid träning, både vid vardaglig 

träning samt läger. Däremot vid tävling kan det tänkas att adepterna vill bestämma mer själva 

då de skall utföra sin prestation. 

I den tidigare forskningen kring vad adepter föredrar fick Sherman, Fuller och Speed (2000) 

fram att positiv feedback var det beteende som föredrogs mest följt av instruktionsbeteende, 

demokratiskt beteende, socialt stöd och sist autokratiskt beteende. Rangordningen visades sig 

heller inte skilja sig beroende på vilket kön deltagarna hade. Detta stärker föreliggandes 

studies resultat där positiv feedback var föredraget vid tävlingar och läger. Det var däremot, 

som tidigare nämnts, inte ett lika föredraget beteende vid vardaglig träning. Informanterna 

berättade däremot att de föredrog att få feedback men inte att den nödvändigtvis var tvungen 

att vara positiv. Genom att adepterna föredrar feedback i samtliga situationer kan man tänka 

sig att adepterna vill utveckla sin judo och lära sig nya saker. I en studie av Horn, Bloom, 

Berglund och Packard (2011) diskuterar de kring att informanter i deras studie vill att ledarna 

ger dem möjligheter till att lära sig nya saker, vilket skulle kunna stämma överens även i 

föreliggande studie. I Andrews (2004) studie framkom ett resultat som pekade på att positiv 

feedback från ledare ökade sportengagemanget hos idrottaren. Andrew (2004) fick även fram 

att autokratiskt beteende var det beteende idrottare föredrog minst av de fem aktuella 

beteendena. I föreliggande studie nämns inte autokratiskt beteende i samband med tävling 

vilket skulle kunna innebära att det i detta sammanhang är mindre uppskattat. Det skulle 

rimligtvis kunna antas att adepter inte trivs med att bli styrda under tävlingsdagen utan hellre 

vill ha positiv feedback och stöd från sina tränare i samband med tävlingar. Detsamma verkar 

vara i samband med läger då informanterna ville ha autokratiskt beteende från ledaren för 

lägret för att få en struktur men verkar mest vilja bli behandlade likt och få stöd från sina egna 

tränare. Det verkar som adepterna i föreliggande studie vill ta beslut själva i olika 

sammanhang men vill ha stöd i olika former från sina tränare. 

 

Vilka ledarbeteenden upplevs av aktiva under vardaglig träning, träningsläger 

respektive tävling? 

Även resultat kring vilka ledarskapsbeteenden som adepter upplever skiljer sig beroende på 

vilken situation de aktiva befinner sig i. I träningssammanhang upplever adepter positiv 

feedback, socialt stöd, demokratiskt beteende, autokratiskt beteende, instruktionsbeteende 

samt övriga beteende. Gällande lägersituationer upplever adepter positiv feedback, 

demokratiskt beteende, instruktionsbeteende och övriga beteenden. I tävlingssituationer 

upplever adepter att ledare har instruktionsbeteende, demokratiskt beteende, socialt stöd, 

positiv feedback och övriga beteende. De beteenden som samtliga situationer har gemensamt 

är instruktionsbeteende, demokratiskt beteende och positiv feedback. Instruktionsbeteende 

upplevdes på liknande sätt i både läger och träningssammanhang då adepterna beskrev att 

tränarna var där för att förbättra deras förmågor. I samband med tävling beskrevs 

instruktionsbeteende som att tränare anpassar träningen inför tävlingar samt att tränare 

upplevs ha en struktur och plan. Det demokratiska beteendet i samband med tävling var att 

adepterna upplevde att de hade ett visst ansvar och fick vara med och påverka och bestämma i 

olika beslut. Detsamma beskrev informanterna i samband med träningsläger och träningar. 

Beteendet positiv feedback beskrevs också liknande i samtliga situationer då adepterna 

uppger att tränare uppmuntrar dem. Socialt stöd är ett beteende som upplevs vid tävlingar då 

tränare anses tillmötesgående och vid vardaglig träning då tränare upplevs kolla så allt 

fungerar samt har en kommunikation med de aktiva. Däremot vid träningsläger nämns inte 

socialt stöd som ett av de beteenden som de upplever. Det kan vara så att ledare för läger har 

stora grupper att ta hand om och att adepter då inte upplever samma sociala stöd som de gör 

på den vardagliga träningen eller vid tävlingar. Det kan rimligtvis antas att ledaren för lägret 
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också är okänd för gruppen och adepten då är mindre mottaglig av socialt stöd från denna 

person. Autokratiskt beteende upplevdes endast i samband vid vardaglig träning enligt 

informanterna då de nämner att de mestadels blir styrda.  

I en studie av Do, Hyungil, Koon och Chee (2010) framkom det att lag och individuella 

idrottare skiljde sig ifrån varandra gällande hur de upplever ledarskapsbeteenden. Det visade 

sig att individuella idrottare upplevde mindre socialt stöd än lagidrottare. Däremot var det 

dock ingen skillnad mellan kön eller typ av idrott kring hur de upplever ledarskapsbeteenden 

(Do et al., 2010). Även i föreliggande studie visade det sig att adepterna upplevde socialt stöd 

i alla situationer förutom träningsläger, vilket stärks av Do, Hyungil, Koon och Chee (2010) 

studie. Do och hans kollegor (2010) kom även fram till att positiv feedback är viktigt för 

idrottare under träning och tävling då det ökar den inre motivationen hos individen. I 

föreliggande studie upplever adepterna positiv feedback i samtliga situationer då de upplever 

ett uppmuntrande klimat. Det kan tänkas att informanterna upplever ett uppmuntrande klimat 

för att tränare har lättare att se individerna och ge feedback i mindre grupp uppger Kwon, 

Pyun och Kim (2010) i deras resonemang kring deras studies resultat. Ett annat resultat som 

Kwon med kollegor (2010) kom fram till var att elever vid skolidrottslektioner upplevde mer 

demokratiskt beteende än vad adepter inom en idrott gjorde som hade samma tränare. 

Adepterna uppfattade däremot mer instruktionsbeteende och positivt feedback än vad 

eleverna gjorde, däremot var det ingen skillnad i socialt stöd. Adepterna upplevdes få mer tid 

gällande instruktioner samt tekniker för att förbättra dennes prestation medan skoleleverna 

fick mindre instruktionsbeteende på grund av eventuell tidsbrist. Informanterna i föreliggande 

studie upplever att tränare vill förbättra deras förmågor och att de ger positiv feedback i form 

av uppmuntring. Det kan rimligtvis antas att adepterna i föreliggande studie upplever en 

blandning av Kwon med kollegors (2010) resultat då de har samma ledare som lärare och 

tränare vid gymnasiet. Det kan antas att adepterna upplever en skillnad i beteende från de 

passen de har under en skoldag med sina tränare, gentemot de gemensamma judopassen på 

kvällen.  

Paradis och Loughead (2012) kom fram till att ledarbeteenden kan influera både uppgifts- och 

social sammanhållning som i sin tur ger följder på idrottarens nivå av tillfredställelse. Det 

autokratiska beteendet däremot visade sig inte ha en inverkan på uppgifts- och social 

sammanhållning. Resultatet i föreliggande studie påvisar att adepter upplever att tränare på 

träningar ser till så att det fungerar för både gruppen och individen, vilket skulle kunna vara 

den sociala sammanhållningen. Det kan rimligtvis antas att det är viktigt att interaktionen 

mellan individerna bör fungera såsom att det skall fungera för adepten själv, då judo är en 

idrott som tränas i grupp men tävlas individuellt. Vidare spekulationer skulle kunna vara att 

tränare har detta åtanke eftersom autokratiskt beteende inte nämns i varken 

tävlingssammanhang eller lägersammanhang. Däremot nämndes det i samband med vardaglig 

träning fast inte i samma mängd som exempelvis positiv feedback, vilket skulle kunna 

innebära att tränare arbetar med sammanhållningen i gruppen genom att undvika det 

autokratiskt beteende som inte gynnar sammanhållningen. Sari, Soyer och Yigter (2012) 

genomförde en studie vars syfte var att undersöka relationen mellan tränares upplevda 

beteende, idrottares kommunikationstekniker och tillfredsställning av en idrottares 

grundläggande fysiska behov och kom fram till att kvinnor och män inte skiljde sig från 

varandra. Som tidigare nämnda studier har visat skiljer sig inte män och kvinnor markant från 

varandra. Det kan rimligtvis antas att det faktum att informanterna i den föreliggande studien 

bestod av både könen inte har påverkat studiens resultat markant. Detta antas baseras på att de 

tidigare studierna inte uppvisat större skillnader mellan de båda könen i deras svar. 
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I samband med träningsläger upplever adepterna att de vid tillfällen får ta hand om sig själv 

då tränare ibland upplevs ha lite tid åt var och en i gruppen. De aktiva anser även vid tävlingar 

att ledarna kan tendera till att ha mycket att göra och lutar åt att ibland verka stressade. Det 

kan antas att ledare har ansvar över ett flertal adepter och att det då krävs att adepterna tar mer 

ansvar själva eftersom det troligtvis hör till ovanligheterna att det är en ledare per adept. 

Genom att adepterna lär sig att ta mer ansvar över sig själva kan det antas att de även 

utvecklas och blir starkare som individer. Vidare spekulationer är att adepterna därmed inte 

blir lika beroende av enbart sin egna tränare utan kan ta hjälp av andra tränare eller 

klubbkompisar. 

Vilka ledarbeteenden upplever tränare krävs av dem under vardaglig träning, 

träningsläger respektive tävling? 

Gällande vilka ledarskapsbeteende som tränare upplevde krävs av dem i de tre situationerna 

så fanns det vissa gemensamma beteenden för de olika situationerna då alla de fem aktuella 

beteendena nämndes. Överkategorierna i resultatdelen tävling var instruktionsbeteende, 

positiv feedback, socialt stöd, beteendet beror på adepten, adepten möter motgång, övriga 

beteenden, beteendet beror på situationen, demokratiskt beteende, tillämpad idrottspsykologi, 

möter framgång och autokratiskt beteende. I sammanhangen träningsläger och tävling 

förekom samma beteenden i de båda situationerna, däremot var rangordningen inte 

densamma. De ledarskapsbeteenden som förekom var socialt stöd, instruktionsbeteende, 

demokratiskt beteende, positiv feedback, autokratiskt beteende och övriga beteende. Socialt 

stöd upplevdes som en av de viktigare beteende vid både träningsläger och i den vardagliga 

träningen. Däremot ansåg sig tränarna inte använda sig av beteendet likadant vid de olika 

situationerna. I träningssammanhang verkar tränare uppvisa socialt stöd genom att vara 

tillgänglig, kommunicera, ha kunskap kring rollerna i gruppen, skapa en positiv och rolig 

miljö samt se så att adepterna förstår. Medan det i lägersammanhang uppvisades genom stötta 

adepterna de leder, se hela gruppen och inte lämna någon utanför, ta hand om gruppen och 

läsa av gruppen. En reflektion skulle kunna vara att läger är mer fysiskt och mentalt 

utmattande än en träning på hemmaklubben och där det krävs olika typer av socialt stöd. I 

samband med tävling verkade instruktionsbeteende vara ett beteende som tränare upplevde 

viktigt. Informanterna uppgav att de uppvisar beteendet genom att de använder sig av 

filmklipp från matcher, sätter idrottarens uppgifter före prestationen, ger instruktioner, ger 

positiv och negativ kritik och så vidare. Det kan rimligtvis antas att instruktionsbeteende som 

syftar på att förbättrar idrottarens prestation (Chelladurai, 1990) blir viktigare i 

tävlingssammanhang än socialt stöd. I samtliga situationer befinner sig det autokratiskt 

beteende bland de beteenden lägre ner i tabellerna. Informanterna uppger alltså att de 

använder sig av autokratiskt beteende i situationerna som uppgavs, även detta beteende 

uppvisas på olika sätt beroende på situationen. I läger- och tävlingssammanhang uppger 

tränarna att ungdomar behöver mer vägledning, detta kan ha ett samband med att de även 

tycker att deras adepter är inne i en läroprocess.  

 

I resultatet av vilka beteenden som ledare upplevs krävas av dem vid tävling skiljer sig något 

ifrån de andra resultaten då den har fler överkategorier. Ett exempel på detta är överkategorin 

tillämpad idrottspsykologi som innefattar underkategorier som träningsdagbok, målsättning 

och att judo är en mental sport. Det kan antas att ledarinformanterna tycker att judo är en 

mental idrott och att det påverkat studiens resultat, det kan innebära att det blir viktigare att 

stärka individen mentalt men också fysiskt parallellt. Vidare spekulationer skulle kunna vara 

att även om en judoutövare är fysiskt stark men mentalt svag skulle denna inte komma lika 

långt som en person som vågar och tror på sig själv. Det kan antas att ledarna i föreliggande 

studie har detta i åtanke då de främsta resultaten i träning- och lägersammanhang är socialt 
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stöd samt i tävlingssituationer då de säger sig använda sig av instruktionsbeteende för att 

stärka sina adepter.  

 

Enligt Chelladurais ledarskapsmodell (1978; ref i Chelladurai, 1990) påverkar ledarnas 

personlighet, förmåga och erfarenheter det ledarskap de utger och att även adepternas 

personlighet och situationens karaktär påverkar beteendet. En tanke är att om adepterna och 

situationen inte haft en inverkan så hade tabellerna i resultatdelen sett mer lika ut. Eftersom 

beteendet i så fall varit beroende av ledarens egenskaper och personlighet. Däremot visar 

resultatet olika rangordningar av de föreliggande ledarskapsbeteendena och det kan då antas 

att ledarinformanterna anser det viktigt att ta hänsyn till situationerna och adepterna. Genom 

att ledaren eventuellt behöver individanpassa deras ledarskap utefter en situation eller adept 

kan det antas att ledarna i föreliggande studie försöker vara flexibla.  

 

Vilka faktorer upplevs påverka föredraget ledarbeteende hos informanterna? 

Ledarna i föreliggande studie tror att deras idrottskarriärer, tidigare tränare, personlighet, 

mötet med elever och utbildningar har påverkat deras syn på ledarskapsbeteenden. De aktiva 

tror att de ser judon ur ett tävlingsperspektiv och att deras olika motiv och tränare samt 

tidigare upplevelser har påverkat deras syn. En gemensam faktor för alla informanter är att 

tränare som de mött i sina respektive karriärer har påverkat deras syn. Adepterna beskrev bara 

att de mött olika tränare medan ledarna beskriver att de också mött olika tränare fast de 

försöker anamma de egenskaper som de uppskattade som adept. Det skulle rimligtvis kunna 

antas att ledarnas adepter i föreliggande studie skulle kunna anamma deras ledarskap ifall de 

blir tränare, vilket kan vara något ledarna bör ha i åtanke. Adepterna i föreliggande studie har 

för nuvarande samma tränare, de kan däremot haft olika tränare innan de började på 

gymnasiet. Ifall situationen skulle vara att de haft olika tränare innan gymnasiet kan detta 

rimligtvis innebära att de fått olika syner av ledare och deras beteende. Detta skulle i sin tur 

innebära att adepterna fått olika syner på ledarskapsbeteenden. En adept hade upplevt 

särbehandling av en tidigare tränare och trodde detta var en faktor som påverkat dennes syn 

på ledare. Det kan antas att dessa adepter är mer observanta på eventuell särbehandling. 

Då adepterna ser judon ur ett tävlingsperspektiv kan det tänkas ha påverkat deras svar. Det 

kan rimligtvis antas att idrottare som utför judo ur ett tävlingsperspektiv föredrar tränare som 

vill utveckla deras förmågor och inte lägger ner lika mycket fokus på det sociala. Detta kan 

styrkas av Shields, Gardner, Bredemeier och Bostro (1997) studie där resultatet blev att 

uppgiftssammanhållning tenderar till att vara mer relaterat till ledarskapsbeteende hos tränare 

för tävlingsidrottare än social sammanhållning. Anledningen till detta menar Shields med 

kollegor (1997) är att ledare för tävlingsidrottare lägger gärna ner tid på att lösa problem som 

har med idrottarens uppgift att göra. 

Tränare i denna studie tror främst att det faktum att de varit tävlingsaktiva har påverkat deras 

syn på ledarskap. Det verkar som att tränarna tycker att det underlättar att leda ungdomarna 

när de själva befunnit sig i deras situation. Det kan antas vara en fördel att ha varit aktiv själv 

då de kan ha en viss förståelse över känslor som de aktiva kan uppleva eftersom de själva kan 

ha befunnit sig i en liknande situation. Det kan rimligtvis antas erfarenhet som dessa tränare 

har även är uppskattat av adepterna då de eventuellt kan få en förståelse hos dessa tränare 

gentemot en som inte har samma erfarenhet. Däremot innebär det inte att bara för att ledare 

har erfarenhet från liknande situationer att de blir en bra tränare. Det kan finnas en risk att de 

antar att en adept känner på ett visst sätt, just för att de kände på det viset i en situation, att de 

blir för låsta vid det. Ett intressant resultat är att ledarna i föreliggande studie knappt nämnde 

utbildning som en faktor som påverkat deras ledarskap. Det kan antas att ledare sätter 

erfarenhet de har som en faktor som påverkar deras syn på ledarskap mer än utbildning. Det 



22 

 

 

kan också vara så att vissa av informanterna inte gått någon utbildning eller så kan de gått en 

utbildning men inte ansett det som en viktig faktor. En annan faktor som också tycks ha 

påverkat är idrottselever som de tidigare haft, tränare beskriver nämligen att de lär sig av sina 

elever. Det kan antas genom att de arbetat som ledare så har de fått direkt feedback på deras 

ledarskap ifall något är uppskattat eller mindre uppskattat, samt att de kan se på adepterna 

ifall de utvecklas under deras ledarskap eller inte. 

Metoddiskussion   
I kvalitativa studier används credibility, dependability och transferability för att undersöka 

olika aspekter på trovärdigheten av studien (Graneheim & Lundman, 2003). Credibility, 

trovärdighet, är en av aspekterna som ser på hur resultatet, proceduren, informanterna samt 

metoden speglas av det aktuella syftet (Graneheim & Lundman, 2003). Syftet var att 

undersöka ledarskapsbeteende inom judo vilket gjordes genom att intervjua både aktiva och 

ledare för att få en bredare vy. Då både kvinnor och män utövar sporten valdes det att 

inkludera båda könen. Ledarinformanterna var en homogen grupp inriktad mot ledarskap för 

elitsatsande ungdomar vilket var bra eftersom idrottsinformanterna också var ungdomar. Det 

kan ses som en svaghet att inte ha en bredare informantsgrupp då syftet var att undersöka 

ledarskapet inom judo. Dock är resultaten från en mer specificerad studie gentemot 

elitsatsande ungdomar lättare att överföra till verkligheten. Datan i denna kvalitativa studie 

samlades in med hjälp av intervjuer vilket kan ha gjort resultatet mer detaljerat i jämförelse 

med om det hade varit en kvantitativ studie. Intervjuerna genomfördes i tysta klassrum och 

inte i samband med träning vilket kan ha varit positivt då informanterna tog sig tiden att sitta 

ner utan att uppleva stress. Intervjuerna som genomfördes via telefon var dock inte lika 

optimala då telefonen ibland brusade och författarna uppfattade detta som ett moment som 

försvårade transkriberingen vid vissa tillfällen. Att ledarinformanterna skiljer sig i ålder och i 

kön anses stärka studien då de har med stor sannolikhet fått olika uppfattningar och 

erfarenheter av judo. Adepterna däremot var i liknande ålder, tränade på samma gymnasium 

och hade liknande erfarenheter. Genom att presentera de olika beteendena i samband med 

intervjuerna anses som en styrka för studien då alla informanterna blev mer insatta i ämnet. 

Något som inte framkommer är vilken kunskap de hade kring ämnet sedan tidigare vilket kan 

påverka resultatet då vissa har mer kunskap än andra. Frågorna vid intervjuerna berörde tre 

olika situationer som både ledare och adepter ställs inför i arbete med idrottare som tävlar, 

detta innebär att resultatet av studien innefattar olika perspektiv av judon vilket speglar syftet 

bra.  

Den andra aspekten av trovärdighet är dependability, pålitlighet, som ser till hur pålitlig datan 

är och genom att kolla på hur datan förändrats från intervjun till resultat, hur konsekventa 

frågorna har varit under alla intervjuer och hur kunskapen har påverkat analysprocessen och 

intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2003). En påverkande faktor i föreliggande studie är att 

författaren själv är aktiv inom den aktuella sporten. Det kan anses som en fördel då 

informanterna använder typiska judotermer, författaren behövde då inte be informanterna 

förklara vad de olika begreppen innebar, på så vis kan det bli en enklare dialog mellan 

författare och informant. Det kan dock ses som en nackdel att vara för insatt och därmed kan 

tolkningar göras på egna åsikter istället för informanternas. Det har däremot försökts undvikas 

i största möjliga mån då författaren varit mycket väl medveten om risken och försökt 

eliminera detta. Författaren försökte eliminera den risken genom att ha en objektiv syn på 

rådatan och inte lägga in sina egna tankar och åsikter. Under intervjuerna försökte författaren 

var konsekvent med frågorna och ställa dem identiskt varje gång, beroende på informanterna 

kunde följdfrågorna bli olika beroende på svaren. Transkriberingen genomfördes kort tid efter 

intervjuerna då de fortfarande var aktuellt i minnet. Efter att samtliga transkriberingar var 

klara plockades rådata av intresse för syftet ut ur transkriberingarna för att kunna bilda ett 
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resultat. Eftersom rådatan plockades ur sitt sammanhang förändrades datans 

meningsuppbyggnad men dock inte dess innebörd. En aspekt som skulle kunna ha stärkt 

studien ytterligare är ifall det hade varit en till som tolkat resultatet, detta skulle stärka studien 

på det sättet att de två synerna skulle kunna sättas mot varandra och diskuteras.  

Den sista aspekten av trovärdigheten är transferability, generaliserbarhet, som innebär hur väl 

resultatet kan överföras till andra grupper (Graneheim & Lundman, 2003). Syftet som var att 

undersöka ledarskapbeteenden inom judon har gjorts fast mer inriktat på tävlingsaktiva 

ungdomar, gentemot denna grupp kan resultat användas till viss del. Eftersom resultatet är 

baserat på individuella upplevelser så behöver inte det överensstämma med andra adepter 

eller ledare. Genom att studien har använt sig av ett kvalitativt angreppsätt så blir det mer 

specifikt vad som är uppskattat och upplevt än vad de hade blivit med en kvantitet studie 

vilket kan göra det lättare att generalisera till andra grupper. Det kan rimligtvis antas att 

seniorer samt barn uppskattar och upplever ett annat beteende än vad ungdomar gör eftersom 

de befinner sig i olika situationer, vilket enligt den multidimensionella ledarskapsmodellen är 

en påverkande faktor på föredraget, upplevt och faktiskt ledarskapsbeteende (Chelladurai, 

1990).  

Framtida forskning 

Mycket av den tidigare forskningen kring ledarskapsbeteenden är gjort genom ett kvantitativt 

angreppsätt och med detta i åtanke kan det vara intressant att göra fler kvalitativa studier för 

att få en eventuellt djupare inblick. I föreliggande studie undersöktes ledarskapsbeteende 

inom judo, och i framtida forskning kunde det vara av intresse att gå djupare i ämnet. Något 

som kunde varit intressant för studien hade varit att intervjua fler adepter fast från andra 

klubbar med samma syn på judon En annan intressant tanke för att fördjupa sig mer i ämnet 

skulle vara genom att undersöka ledare som inte tränar elitsatsande ungdomar och undersöka 

hur de upplever samt ser på ledarskapsbeteendet. Judo är en idrott som utövas både på 

motions- och tävlingsnivå och genom att inkludera båda dessa nivåer i en studie skulle 

eventuellt ge en bredare bild av ledarskapsbeteende inom judo, men på grund av tidsbrist var 

detta inte möjligt. Ett annat förslag på framtida forskning vore att undersöka hur skador hos 

adepter påverkar synen på ledare och dess beteenden. I nuläget finns det inte mycket studier 

kring judo, när mer forskning finns kunde det även vara intressant att sätta judo i relation till 

andra idrotter, särskilt intressant vore att se vilka likheter eller olikheter det finns med andra 

kampsporter. Genom att sätta judo i relation till andra idrotter kan användbara metoder eller 

tekniker appliceras från den ena idrotten till den andra och vice versa. Genom att generellt 

göra fler kvalitativa studier i samarbetet med de fem aktuella beteendena på både individuella 

idrottare och lag skulle området kunna bli ännu bredare. En intressant idé skulle kunna vara 

att göra en kvalitativ studie på en lagidrott genom en gruppintervju och komplettera den med 

LSS-enkäter som de får fylla i individuellt.  

I den tidigare forskningen nämndes det i ett flertal studier att män och kvinnor var mer lika än 

olika i synen på ledarskapsbeteende. Det kan antas att detta även stämmer in i föreliggande 

studie därför hade det varit intressant att undersöka hur tränare upplever att träna kvinnor 

gentemot män. Till framtida forskningar hade det alltså varit intressant att intervjua kvinnliga 

ledare om hur det är att coacha män gentemot kvinnor samt intervjua manliga tränare i samma 

fråga.  

Implikationer 

Resultatet som kunde tydas var att adepter upplever och föredrar olika ledarskapsbeteenden. 

Tränare kan uppvisa ett beteende som är optimalt för en idrottare men inte alls uppskattat hos 

de andra i gruppen. Som ledarinformanterna nämner i samtliga situationer anser de att det är 
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viktigt att vara närvarande och vara där för adepterna. Även idrottsinformanterna beskriver att 

de vill känna sig trygga och förstådda av sina tränare. Baserat på informanternas svar skulle 

det kunna sägas att en viktig del av ledarskapet är att adepterna skall kunna lita på sina 

tränare, samt att det finns en trygg relation mellan ledaren och adept. Ett råd till ledare skulle 

kunna vara att visa adepten att de är där för dem samt visa att de bryr sig om deras 

välbefinnande. En annan intressant faktor som ledarna nämnde var att de ger sina adepter 

positiv feedback och försöker få dem att tro på sig själva. Adepterna i sin tur upplever en 

uppmuntrande miljö från sina tränare. Det kan rimligtvis antas att genom att ledare ger positiv 

feedback upplevs detta som att ledare uppmuntrar dem. Ytterligare ett råd till tränare skulle 

kunna vara att de har strukturerade träningar. Idrottsinformanterna nämnde att i 

träningssammanhang samt vid läger att de föredrog struktur på sina träningar.  

Konklusion  

Med hjälp av de nio informanterna har en studie kring upplevelser av ledarskapsbeteenden 

inom judo undersökts. Resultatet som framkom var att adepter upplever och föredrar olika 

beteenden beroende på vilken situation de befinner sig i. Även ledare anser att deras beteende 

ändras beroende på situationen och vilken idrottare de har hand om. Exempel på detta kan 

vara att adepter upplever ett uppmuntrande klimat under läger och vardaglig träning, däremot 

i samband med tävling verkar instruktionsbeteendet var mer upplevt. Ett annat exempel på att 

situationen har en inverkan är att ledare upplever att socialt stöd är viktigt i samband med 

läger och vardaglig träning, däremot i tävlingssammanhang verkar instruktionsbeteende vara 

viktigare för ledarna. Frågor ställdes även kring vilka bakomliggande faktor informanterna 

tror har påverkat deras syn på ledare och dess beteenden. Samtliga adepter tror att deras syn 

kan påverkas av att de vill ha tränare som utvecklar tävlingsjudo medan en del av ledarna vill 

tro att faktumet att de själv varit tävlingsaktiva haft en stor inverkan.  

Det är viktigt att betona att adepters och ledares upplevelser och preferens av 

ledarskapsbeteendet är beroende av flera faktorer (Chelladurai, 1978; ref i Chelladurai, 1990). 

Enligt Chelladurais ledarskapsmodell, den tidigare forskningen och resultatet av den 

föreliggande studien går det inte att säga ett ledarskapsbeteenden som är optimalt. Ett 

beteende som uppskattas av en idrottare på träningar kan vara oönskat på tävlingar av samma 

idrottare. Att som ledare dels ha detta i åtanke, men också att kunna anpassa sitt beteenden är 

centralt för att vara effektiv som ledare. 

  



25 

 

 

Referenslista 
Andrew, D. P. S. (2004). The effect of congruence of leadership behaviors on motivation, 

commitment, and satisfaction of college tennis players. Opublicerad doktorsavhandling, 

Florida State University, Tallahassee. 

 

Chelladurai, P. (2006). Human resource management in sport and recreation. Champaign, Ill: 

Human Kinetics. 

 

Chelladurai, P. (1990). Leadership in sports - A review. International journal of sport 

psychology, 21, 328-354. 

 

Do Young, P., Hyungil Harry, K., Koon Teck, K., & Chee Keng J, W. (2010). Perceived 

coaching leadership of youth athletes in Singapore. Journal Of Sport Behavior, 33, 25-41.  

 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative Content Analysis In Nursing Researh: 

Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 

105-112. 

 

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

SISU idrottsböcker. 

 

Horn, T. S., Bloom, P., Berglund, K. M., & Packard, S. (2011). Relationship between 

collegiate athletes psychological characteristics and their preferences for diffetent types of 

coaching behavior.  The Sport Psychologist, 25, 190-211. 

 

Judo Sverige. (2012) Judo Sverige. Hämtad 2013-01-31, från 

http://iof2.idrottonline.se/SvenskaJudoforbundet/Nyfiken/VadarJudo/ 

Judo Sverige. (2012) Judo Sverige. Hämtad 2012-12-21 från 

http://iof2.idrottonline.se/SvenskaJudoforbundet/Arbetsgrupper/Judogymnasier/Riksidrottsgy

mnasiet/ 

 

Kwon, H. H., Pyun, D. Y., & Kim, M. (2010). Perceived leadership behavior of physical 

education teacher-coaches: When they teach vs. when they coach. Journal of Teaching in 

Physical Education, 29, 131-145. 

 

Paradis, K., & Loughead, T. (2012). Examining the mediating role of cohesion between 

athlete leadership and athlete satisfaction in youth sport. International journal of sport 

psychology, 43, 117-136.  

 

Sarı, İ., Soyer, F., & Yiğiter, K. (2012). The relationship among sports coaches perceived 

leadership behaviours, athletes communication skills and satisfaction of the basic 

psychological needs: A study on athletes. International Journal Of Academic Research, 4, 

112-119.  

 

Sherman, C. A., Fuller, R., & Speed, H. D. (2000).Gender Comparisons of Preferred 

Coaching Behaviors in Australian Sports. Journal Of Sport Behavior, 23, 389.  

 

http://iof2.idrottonline.se/SvenskaJudoforbundet/Nyfiken/VadarJudo/


26 

 

 

Shields, D. L. L., Gardner, D., Bredemeier, B. J. L., & Bostro, A. (1997).The relationship 

between leadership behaviors and group cohesion in team sports. The Journal of Psychology, 

131, 196-210.  

 

Svenska judoförbundet (2004). Judoboken: [från nybörjare till avancerad. (1. uppl.) 

Stockholm: Jure förlag i samarbete med Svenska judoförbundet. 

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Yukl, G. A. (2013). Leadership in organizations. Boston: Pearson. 

 



Bilaga 1 

Frågor till Tränaren 

 

Tävling 

Vilket/Vilka beteenden anser du viktigt inför en tävling med gymnasieungdomar?  

- Varför/motivera svaret 

- På vilka sätt uppvisar du detta beteende innan tävling 

 

Vilket beteende anser du viktigt under en tävling med gymnasieungdomar?  

- Varför/motivera svaret 

- På vilka sätt uppvisar du detta beteende under tävling 

 

Vilket beteende anser du viktigt efter en tävling med gymnasieungdomar?  

- Varför/motivera svaret 

- På vilka sätt uppvisar du detta beteende efter tävling 

 

 Märker du någon skillnad på ert beteende på en nationell tävling kontra en internationell 

tävling?  

 Skiljer sig beteendet om adepten möter framgång eller motgång? Hur? 

 

 

Träningsläger 

Vilket beteende anser du viktigt när man är ledare för ett träningsläger? 

- Varför/motivera svaret 

- På vilka sätt uppvisar du detta beteende innan tävling 

 

Vilket beteende anser du viktigt när man är med som ledare vid ett träningsläger? 

- På vilka sätt uppvisar du detta beteende under ett träningsläger? 

- Varför/motivera svaret 

 

Träning 

Vilket beteende anser du viktigt under träning?  

- På vilka sätt uppvisar du detta beteende under en träning 

- Varför/motivera svaret 

 

Vilket beteende anser du viktigt efter och innan träning? 

- På vilka sätt uppvisar du detta beteende innan och efter ett träningspass 

- Varför/motivera svaret 

 

Förflutna 

Upplever du ditt förflutna inom Judon och personliga utbildning har påverkat dig som ledare? 

  Hur?  

 Tidigare tränare? Tävlingserfarenhet? Utbildning? Andra faktorer dem nämner. 

Vilken har varit viktigast?  
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Frågor till Aktiva:  

 

Tävling 

Vilket beteende föredrar du att tränaren har inför en tävling?  

- Vilket beteende upplever du?  

- Hur visar tränaren detta beteende?   

 

Vilket beteende föredrar du att tränaren har under en tävling?  

- Vilket beteende upplever du?  

- Hur visar tränaren detta beteende?   

 

Vilket beteende föredrar du att tränaren har efter en tävling?  

- Vilket beteende upplever du?  

- Hur visar tränaren detta beteende?   

 

 Märker du någon skillnad på tränarens beteende på en nationell tävling kontra en 

internationell tävling? Vill du ha en skillnad på beteenden, hur? 

 Skiljer sig beteendet hos tränaren om du möter framgång eller motgång? Hur? Vill du att 

det skall finnas en skillnad, hur? 

 

Träningsläger 

Vilket beteende föredrar du av ledaren för ett träningsläger? Vilket beteende upplever du? 

- Vilket beteende upplever du?  

- Hur visar tränaren detta beteende?   

 

Vilket beteende föredrar du av tränaren som är med som ledare vid ett träningsläger?  

- Vilket beteende upplever du?  

- Hur visar tränaren detta beteende?   

 

Träning 

Vilket beteende föredrar du under träning?  

- Vilket beteende upplever du?  

- Hur visar tränaren detta beteende?   

 

 

Vilket beteende föredrar du efter och innan träning?  

- Vilket beteende upplever du?  

- Hur visar tränaren detta beteende?   

 

 

Förflutna 

Vad tror du påverkar era svar i den här intervjun gälland er bakgrund inom judon?  

Tidigare tränare? Tävlingserfarenhet? Utbildning? Andra faktorer dem nämner. Vilken har varit 

viktigast? 
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Instruktionsbeteende   

Förbättra prestationen genom att betona och underlätta hård träning 

Ge instruktioner eller taktik  

Strukturera gruppen och individernas roller 

Koordinerar aktiviteter och träningar  

Demokratiskt beteende  

Adepter får vara med och bestämma i olika beslut så som i Ex. Mål, träningsmetoder, taktiker 

eller strategier. 

Autokratiskt beteende 

Motsatsen till demokratiskt beteende, ledaren tar de olika besluten.  

Socialt stöd  

Betonar positiv gruppatmosfär, satsar på relationen mellan ledare och adept 

Positiv feedback  

Betonar att förstärka sin adept 

Belöna prestation  

Känna igen prestationer  
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Halmstad Högskola  

 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Evelina Svenningsson och jag studerar Psykologi inriktning idrott på Högskolan i 

Halmstad. Jag skall under vintern skriva en C-uppsats kring ledarskapsbeteende inom judon. 

 

För att lyckas med detta behöver jag intervjua två olika ledarroller och aktiva adepter inom judo. 

Intervjuerna kommer att spelas in men raderas efter att arbete är klart. Resultatet av intervjuerna 

kommer användas i uppsatsen men era namn kommer inte att användas.  

 

Det är friviligt att delta i studien och ni kan avbryta när som helst under studiens gång. Ni får 

givetvis ta del av resultatet då uppsatsen är färdig om så önskas eller om ni har några andra frågor 

eller funderingar kan ni nå mig på följande telefonnummer: 0735-400975 eller mail: 

evesve11@student.hh.se 

 

Med vänlig hälsning, 

Evelina Svenningsson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen och deltar friviligt i studien. Jag vet även att jag 

när som helst utan förklarning kan välja att avbryta min medverkande: 

 

 

________________________________________  

Underskrift, ort och datum  

 

mailto:evesve11@student.hh.se
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Rådata  Underkategori Överkategori Tema 

Vill att min tränare skall finnas där vid sidan och stötta mig (3)  

 

Adepter föredrar ett stöttande och 

motiverande klimat (8) 

 

 

 

 

Positiv feedback 

(15) 
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Väldigt jobbigt under läger, vill att min tränare motiverar mig (2) 

När det är tuffare motstånd och man blir kastad lite mer då behövs mer 

stöd i form av feedback från min tränare (2) 

Randori-tränare vill jag ska försöka peppa på 

Vill att de går runt och ger positiv feedback (3)  

Adepter föredrar då ledare ger positiv 

feedback (7) 

Feedback kan ju vara viktigt för att kunna utveckla tekniker (3) 

Säger om något är bra  

Inte ha någon personlig relation till ledaren för ett läger (3)  

Adepter föredrar att ha lite kontakt 

med tränaren för lägret (5) 

 

 

Övriga 

beteenden 

(11) 

Brukar inte prata så mycket med tränaren för lägret inte på randorin 

iallafall  

Socialt stöd behöver inte finnas under ett läger 

Vill ha skillnad mellan randori- och teknikläger (4) Adepter vill ha skillnad i beteendet 

beroende utav typ av läger (4) 

Tränare för ett randori läger behöver inte kunna judo Ledare för randoriläger behöver inte 

ha några speciella färdigheter (2) Randori-tränare behöver inte ha några speciella egenskaper 

Vill att tränaren skall bete sig likvärdigt mot alla (6) Adepter vill bli behandlade likvärdigt 

(8) 

 

 

Socialt stöd (11) 
Bemöta gruppen som en hel grupp och inte som enskilda individer (2) 

Min tränare skall inte lägga i sig för mycket om det är en annan tränare 

som har träningen 

Adepter vill att den egna tränaren tar 

hand om dem och inte lägger sig i 

träningen (2)  Respektive tränare skall ha koll på sin grupp och utövare 

Den egna tränare som står på sidan, deras roll är nästan större än själva 

lägertränaren 
Adepter ser sina egna tränare viktigt 

under läger (1) 

Ledaren för lägret skall vara duktig på judo och kunna förklara (3)  

Adepter föredrar ledare som är 

duktiga instruktörer (7) 

 

 

Instruktions- 

beteende (8) 

Hur de instruerar är viktigt (2) 

De måste vara lite mer noggranna om det är teknik. 

Visar på ett metodiskt sätt 

Tränare behöver inte kunna samma språk för att lära ut  Adepter anser språket inte är 

avgörande vid utlärning (1) 
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Autokratiskt beteende för att få struktur under ett läger (3) Adepter föredrar att ledare för lägret 

har en tydlig struktur (4) 

 

Autokratiskt 

beteende (6) 
Att de har ordning på gruppen.     

Mest styrt  Adepter vill att tränare styr och 

undvika att det blir rörigt (2) Inte för demokratiskt för då blir det rörigt   

På randoriläger gör alla sina byten fullt ut sedan är det inte mer med 

det (2)  
 

I randori vill adepten själv bestämma 

(3) 

 

 

Demokratiskt 

beteende (3) På randori skall man själv komma på saker och kasta 
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Rådata Underkategori Överkategori Tema 

Kunna prata med tränarna om mer än bara judo (7) Adepter vill kunna prata med sina 

tränare om mer än bara judo (7) 

Socialt stöd (18) 
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Man måste kunna slappna av med tränarna (3)   Adepter vill kunna slappna av och 

känna sig trygga samt förstådda av 

tränarna (6) 

Viktigt med socialt stöd eftersom man flyttar hemifrån (2) 

Vill att tränarna skall vara förstående  

Skilja på person och hur de är på mattan och vid sidan av (2) 

Adepter föredrar tydliga och nära 

relationer mellan adept och ledare (5) 

En nära relation till tränaren är mer viktig på judogymnasiet än hos en 

vanlig klubbtränare (2) 

Man har en relation till tränarna, kan vara en kompisrelation 

Teknikträning vill jag ha strukturerad och en del fritt för att alla skall 

kunna göra det de behöver träna på (2)  Adepter föredrar struktur på 

träningen (6) Autokratiskt 

beteende (7) 

Struktur på träningen (2) 

Är det randori så får det gärna vara strukturerat (2) 

Sträng när det behövs  Adepter föredrar tränare som tar 

kommandot (1) 

Ta hjälp utav tränarna och be om feedback (3)  
Adepter föredrar att få feedback (4) 

Instruktions-

beteende (6) 

Feedback även utanför mattan 

Vill att tränaren förklara baktanken till varför vi tränar en viss teknik i 

grupp (2) 
Adepter föredrar att veta syftet med 

träningen (2) 

Gillar inte att träna tekniker som inte passar mig, bara för att alla skall 

göra lika (2)   Adepter föredrar att vara med och 

fatta beslut (2) 

Demokratiskt 

beteende (2) Demokratiskt så man kan själv välja och individualisera 

Inför en tävling vill jag ha individanpassat 

Precis likadan emot alla, ingen särbehandling 

Adepter vill inte bli särbehandlade (1) 
Övrigt beteende 

(1) 
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Rådata     Underkategori Överkategori Tema 

Vill ha feedback från tränarna (11)  

 

Adepter vill ha feedback från tränarna 

(20) 

  

 

 

 

 

Instruktions- 

beteende (35) 

 

 

 

 

A
d

ep
ters fö
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g
a
n

d
e led

a
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a
p
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d
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V
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v
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Jag vill ha kritik på både negativt och positivt (4) 

Vill inte ha samma positiva feedback som när man har vunnit som när   

man klantat sig (4)  

Vill gärna höra detaljer 

Vill att träningen skall vara varierad inför en tävling (4)  

 

Adepter tycker att träningsupplägget 

skall ta hänsyn till att det är tävling (9) 

Träningsupplägget inför en tävling är viktigt (3) 

Koncentrerar sig på träningen   

Fortsätter träna på det man skall träna på 

Jag vill prata om matchen efteråt (6) 

 
Adepter föredrar att prata efter 

matchen (6) 

Tränaren skall vara peppande (5)   

 

 

 

 

Positiv feedback 

(25) 

Tränaren skall vara positiv (4) 

Vill att tränaren hjälper mig att tagga till (3)   Adepter föredrar att tränare 

uppmuntrar dem (11) 

 

Vill att tränare får mig att se framemot en tävling (2) 

Tränaren skall vara drivande (2) 

Tränaren skall säga då det gått bra (4)  

Adepter föredrar då tränare 

förstärker stärka dem (8) 

Att tränaren bekräftar mig (2). 

Gå runt och klappar oss på axeln 

Vill inte att tränaren förstärker det som har varit dålig 

Bra med videoanalyser ihop med tränaren (5)  Adepter föredrar filmanalyser (6) 

 Vill att de filmar 

Vill att tränare utger en trygghet (4)  

 

Adepter vill att tränare utger en 

trygghet och stöd (10) 

 

 

 

Socialt stöd (23) 

 

Det är mycket mentalt, kan ibland vilja ha hjälp från tränare (2) 

Viktigt med en bra relation till tränaren (2) 

Om jag behöver stöd vill jag diskutera det ett tag. 

Inför själva matchen så är det bra om tränarna finns där vid mattan 
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Känns bäst med min nuvarande tränare som coach (6) Adepter vill ha sin nuvarande tränare 

som coach (6) 

Vill att tränaren skall hjälpa mig få en härlig känsla inombords,  

stolthet (2) 
 

Adepter vill att tränare skall hjälpa 

dem skapa positiva känslor (4) Tränaren skall vara glad så man själv blir glad (2) 

De skall ha koll på allting (2) Adepter vill att tränare skall ha 

kontroll på situationen (3) Konstaterar läget med tränare 

Tycker det skall vara samma beteende oavsett tävling (7)  Adepter föredrar liknande beteende i 

tävlingssituationer (10) 

 

 

 

Övriga 

beteenden (17) 

 

 

 

Beteende skall ej skiljas beroende på vem man möter (3) 

Vill ha skillnad i beteende (2)  

Adepter anser situationen har en 

inverkan på vilket beteende de 

föredrar (6) 

Behöver ett annat beteende efter skadan (2) 

Om jag har förlorat då vill jag ha en massa uppmärksamhet  

Bemötandet beror på hur gått på tävlingen 

Får testa sig fram på mindre tävlingar  

 
Adepter vill testa sig fram på mindre 

tävlingar (1) 

Jag vill fokusera själv inför tävling (4)  Inför en tävling vill adepter fokusera 

och ha eget ansvar (7) 

 

 

Demokratiskt 

beteende (13) 

Mycket eget ansvar inför en tävling (3) 

Vill vara med och påverka vad jag skall göra (2)  

Adepter föredrar att bestämma saker i 

samråd med tränaren (6) 

  

Komma fram till något tillsammans med tränaren (2).  

Tränaren hjälper mig skapa nya mål (2)  



Bilaga 7 

 

 

 

 

Rådata Underkategori Överkategori Tema 

De pushar oss (3) Adepter upplever ett uppmuntrande 

klimat (7) 
Positiv feedback 

(7) 
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De stöttar (2)   

De är drivande (2) 

De brukar låta oss ladda upp själva mellan passen (2)   

Adepter upplever att de tar hand om 

sig själva, men tränare finns till hands 

(5) 

 

Demokratiskt 

beteende (5) 

Lägger sig inte i för mycket, men när det väl behövs så kommer de. 

Då coacher ej är närvarande ringer de istället efter passen 

På mindre läger får vi sköta oss själva 

Tränare försöker få mig att utmana över min förmåga (2)  Adepter upplever att tränare vill 

förbättra deras förmågor (4) 

Instruktions-

beteende (4) Jag får feedback emellanåt (2) 

Det fungerar bra under läger med tränarna (2)  Adepter upplever sig nöjda med sina 

tränare (2) Övrigt beteende 

(4) Tränarna brukar ha många att ta hand om (2) Adepter upplever att tränare har lite 

tid för var och en i gruppen (2) 

 

 

 

 

 



Bilaga 8 

 

Rådata Underkategori Överkategori Tema 

Bra på positiv feedback (3)  

 

Adepter upplever en positiv och 

uppmuntrande miljö (9) 

 

 

Positiv feedback 

(9) 
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Dem är positiva (2) 

De gör så att man inte tappar lusten (2) 

De är drivande  
Uppmanar mig att fortsätt köra. 

De utger ett socialt stöd (3) Tränare upplevs ge ett socialt stöd (3) 

Socialt stöd (8) 

Viktigt att gruppen skall fungera tillsammans (2) Tränare upplevs kolla se allt fungera 

för individen och gruppen (3) Kollar så att allt fungerar 

Utanför mattan kan vi prata om andra saker det tycker jag faktiskt är 

jätte bra Adepter upplever att de kan prata med 

sina tränare (2) Mycket som kretsar kring träningen då vi pratar 

Ibland kan jag känna av att det blir lite särbehandlingar (3) Adepter upplever att de blir sedda, 

dock en del mer än andra (5) 

 

Övriga 

beteenden (5) 
Upplever att de ser oss lättare på teknikträningar än randoriträningar 

(2) 

Efter tävling så får man ofta söka efter feedbacken Adepter upplever att de har ett visst 

ansvar (2) 
Demokratiskt 

beteende (4) 

Upp till individen om den vill säga något  

För demokratiska beteende har man sett att man inte får ut lika mycket 

av träningen (2) 
Adepter upplever att demokratiskt 

ledarskap gör att de inte får ut så 

mycket av träningen (2) 

De har både autokratiskt och demokratiskt beteende  
Adepter upplever mestadels bli styrda 

(3) 

Autokratiskt 

beteende (3) 
Inte alltid vi får vara med och bestämma kan ske någon gång  

För autokratiskt så tröttnar vissa, bra att ha lite fritt 

De arbetar för att jag skall bli bättre (2) Adepter upplever att tränare arbetar 

för att de skall bli bättre (2) Instruktions- 

beteende (3) De har bra instruktioner gällande träning Tränare upplevs ha bra instruktioner 

(1) 
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Rådata Underkategori Överkategori Tema 

Beteendet beror på hur trygg man känner sig i själva tävlingssituationen (3) Adepter upplever olika beteende 

på tävlingar samt att beteende är 

beronde på hur trygg man känner 

sig (5) 

Övriga 

beteenden (20) 
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Jag tror att individer upplever olika beteenden vid tävling (2) 

Tränarna har svårt att hinna coacha alla (3)  Tränare upplevs ha svårt att hinna 

coacha alla och adepter brukar ta 

hjälp av varandra (4) 

Vi tar hjälp av varandra vid coachning ibland 

Tränarna har mycket att göra (2) 
Tränare har mycket att göra och 

upplevs stressade (4) 
Upplever tränarna lite stressade  

Tränaren på min tidigare klubb hade mer tid med mig 

Tycker tränarna sköter sig väldigt bra (2) Tränare upplevs sköta sig bra och 

att de gör saker på rutin (3) Ibland känns saker som rutin grejer 

Jag har lättare för vissa tränare (2) Adepter upplever sig ha lättare för 

vissa tränare än andra (2) 

På större tävlingar ville de väl att det skall gå bra och att man skall max 

prestera    
Adepter upplever att tränare vill 

att de skall prestera på större 

tävlingar (2) En mindre tävling tror jag inte tränaren ser lika viktig 

Lugnare träning inför en tävling (3)   

Adepter upplever att tränare 

anpassar träningen inför en 

tävling (7) 

Instruktions-

beteende 

(18) 

Ganska anpassad träning efter så som tränarna anser att de flesta behöver 

ladda upp (2)   

Kordinerad träning  

Finslipa på sina tekniker inför en tävling 

Går igenom informationen om tävlingsdagen strukturerat (3) Tränare upplevs ha struktur och 

en plan (6) Tränarna brukar alltid tänka igenom vad som skall göras (3) 

Träningen blir som den alltid är veckan innan en tävling (3)  
Adepter upplever att träningen 

håller samma nivå inför en tävling 

som efter (5) 

Lika hård träning varje gång    

Ganska stor grupp och vi har alla tävlingar olika helger, så de kan drar inte 

alla över en gräns gällande träningsupplägget 

Demokratiskt beteende eftersom jag får styra över hur jag vill göra (5)   
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Tränaren bestämmer inte över hur något skall vara utan det är något vi 

kommit fram till tillsammans tidigare. 
Adepter upplever att de får styra 

och vara med och påverka i 

samråd med tränaren (6) 

Demokratiskt 

beteende (9) 

Det är mycket eget ansvar (2)  Adepter upplever att de har ett 

visst ansvar (3) Tränare låter oss tänka och ladda upp inför tävling 

Extra samtal med dem som behöver stöd inför en tävling. (4) 

Adepter upplever tränare som 

tillmötesgående (8) 

Socialt stöd 

(8) 

Tränarna hjälper mig om jag vill det (2) 

Tillmötesgående 

De utger en trygghet  

Försöker hela tiden peppa alla (3)  
Adepter upplever att tränare 

piggar upp dem (5) 
Positiv feedback 

(8) 

Tränarna håller oss på en stabil nivå  

Hjälper mig att få tillbaka glöden  

Tränare ger positiv feedback eller feedback överhuvudtaget (3) Ger feedback (3) 
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Rådata Underkategori Överkategori Tema 

Stöttar adepterna till att vara aktiva i sina val av motståndare (9)  

Som medföljande ledare är det viktigt 

att stötta adepter och lägerledare (17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialt stöd (85) 
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Stötta instruktionerna som ledaren ger men inte styra instruktionerna 

(4) 

Uppmuntrar att köpa det som görs med hull och hår, inte gå in och 

vara kritisk (4)  

Försöka se hela gruppen (9) Som ledare är det viktigt att se hela 

gruppen och inte lämna någon utanför 

(16) 

 

Försöker att identifiera sådana som egentligen inte syns (4)  

Min uppgift är att se till att de inte blir utelämnade (2)  

Stötta sin grupp (9)   Det är viktigt att ta hand om och stötta 

sin grupp (13) Tar hand om min grupp (2) 

Vill vara där för dem (2) 

Jag petar ofta på tidigare exempel för att motivera mina adepter till att 

fortsätta köra (7) 
Hänvisar till tidigare situationer för att 

motivera (7) 

Ser till vad individerna behöver (3)  

Som ledare för ett läger skall man 

kunna vara flexibel (7) 

 

Försöka hitta en metod att nå så många som möjligt (3) 

Inte ha ett färdigt manus att köra efter   

Socialt stöd blir viktigare om deras klubbtränare ej är närvarande (4) Ledar för läger uppmuntrar att 

coacher medverkar på läger, om inte 

blir socialt stöd viktigare (6) 
Försöker uppmana att ledare följer med på läger (2) 

Visar att man är intresserad (3)  

Som ledare är det viktigt läsa av eller 

prata med sina adepter (6) 

Nära kontakt med de aktiva  

Alltid ha en dialog   

Läser av idrottaren 

Skapa ett förtroende hos gruppen jag leder (2)  

Tränare för läger vill skapa en rolig 

och inbjudande miljö (5) 

 

Adepterna skall känna sig inbjudna (2)  

Skall vara roligt att vara på ett läger 
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Man är mer lagledare än tränare som medföljande coach (4)  

Medföljande ledare verkar mer som en 

lagledare än tränare (5) 

 

Nästan att få dem att känna sig som att de är ett lag 

Medveten om att det är mentalt tufft att vara på läger (2)  

Viktigt att vara medveten om nivån på 

lägret (3) 

 

Berör varför de inte ger allt om det är en skada eller om de helt enkelt 

inte orkar   

Beteendet anpassas efter vilken grupp man har hand om (11) Ledare anser att beteende anpassas 

efter gruppen (11) 

 

 

 

 

Övriga 

beteenden (21) 

 

 Inte ta över ledarrollen för lägret om man är medföljande coach (3) Ledare anser det viktigt att hålla sig 

till sin roll och hjälp andra om behovet 

finns (5) 

Hjälper andra idrottare förutom mina egna om behovet finns (2) 

Man kan inte spela en roll man inte är   

Ledare anser det viktigt att vara sig 

själv och säga det man tycker (3) 

 

Vara ärlig mot sig själv 

Om jag är besviken så är jag besviken 

Jag som tränare har en roll att se hur de presterar (2) 

 
Se hur individen prestera är en del av 

ledarens roll (2) 

Första gången man säger någonting säg något bra (4)  

Uppmuntra adepterna och ge positiv 

kritik (11) 

 

 

 

Positiv feedback 

(16) 

Ge positiva feedback (4) 

Uppmuntra adepterna (3) 

Inte känner sig helt nedbrutna och inte tycker att de klara av lägret få   

adepterna att känna sig som en viktig grupp (2)  
 

Motivera adepten till att fortsätta 

kämpa och inte ge upp (5) Inte hänga upp på sig om det går dåligt  

Jaga nästa framgång  

Försöka få dem att köra så hårt man bara kan 

Jag försöker ha tydliga instruktioner (5) Ledare vill dela med sig av det de kan 

och ha tydliga instruktioner (8) 

 

Instruktions-

beteende (12) 

Dela med mig av det jag kan (3)   

Inte uppmuntra något som är självklart (2) Ledare anser det viktigt att 
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Inte bara tracka ner på (2)  uppmuntra, men inte de självklara 

sakerna (4) 

Jag är auktoritär på större läger (3)   

Ledare anser att de auktoritär och mer 

bestämda med ungdomar som håller 

en hög nivå (7) 

 

 

 

 

Autokratiskt 

beteende (13) 

Jag är mer auktoritär med en landslagstrupp/ ungdomar på en högnivå 

(2) 

Jag kan styra landslagstruppen/ ungdomar med högnivå mer, de är 

vana vid det (2) 

Jag är den som adepterna skall lyssna på (3) Ledare anser att det bör finnas tydliga 

regler och att adepten skall lyssna på 

dem (6) 

Det bör finnas tydliga regler och tidsscheman (2) 

Uppfattas nog som väldigt hård och sträng 

Yngre eller lägre graderade/ nivåer får man låta vara med och 

bestämma (4) 
 

På mindre läger och läger med lägre 

nivå kan man vara mer demokratisk 

(6) 

 

 

 

Demokratiskt 

beteende (9) 

Jag är mer demokratisk på mindre läger (2)  

Vara demokratisk efter träningen om vad vi skall göra (2)  Läger för seniorer och efter träningar 

kan man vara mer demokratisk (3) Seniorer kan man låta styra mer själva    
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Rådata Underkategori Överkategori Tema 

Avsätter en timme efter träningen (6)  

 

 

Tränare anser det viktigt att vara 

tillgänglig efter träningen (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialt stöd (58) 
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Viktigt att vara tillgänglig för den aktive efter träningen (6) 

Efter träningen finns det tid att behandla frågor (2) 

Jag är på plats men de flesta kommer direkt till träning och drar direkt 

efter (2) 

Tar upp saker efter träningen man glömt säga under    

Lite allmän information efter vissa träningar 

Mer lös släppt efter träning 

Då blir det ofta att vi pratar annat än judo (5)  

 

Tränare tycker det är viktigt att kunna 

ha en dialog och lära känna sina 

adepter (14) 

Kan komma och prata av sig (3) 

Är ganska social efter träning med adepterna (2) 

Vara där och fråga men inte för påträngande (2) 

Slutföra diskussioner med den aktiva    

Veta hur man kommunicerar med den aktive, vet vilka signalerar 

hon/han signalerar 

Hitta personer som är viktiga för gruppen som kan hjälpa till att skapa 

god stämning (4) 
 

 

Tränare ser fördelar med att vet vilka 

individer som är starka i gruppen (10) 

 

Starka ledare i gruppen som tycker att något inte är bra, kan prata 

vidare om att detta om att det bara är skit (2) 

Är starka individer borta så blir det svårare att få med gruppen (2) 

Starka individer som tar med resten av gruppen (2) 

Att dem har kul (3)  

 

Tränare vill skapa en positiv och rolig 

miljö för adepten (8) 

God stämning på mattan (2) 

Framförallt få till det positiva   

Inte ha någon negativ inställning  

Jag försöker vara en glad och utåtriktad person som pratar med de 

flesta 

Försöka hela tiden känna av så att de förstår och är med (7) Kolla ofta att adepten förstår (7) 
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Förklara varför vi gör vissa moment och tekniker på träningen (5)  

Tydliga instruktioner anses viktigt (7) 

Instruktions- 

beteende (33) 

Vara så tydlig som möjligt när det gäller teknik 

Visar tekniken sedan utför adepten 

Är vi två tränare har vi olika roller, en verkar som stöd den andra som 

instruktör (6)  
Tränare anser det viktigt att veta 

vilken tränarroll man har (6) 

Instruktionsbeteende (3) Tränare använder 

instruktionsbeteende (6) Instruktionsbeteende fast lite mer individuellt efter träningen. (3) 

Upplägget beror på gruppens konstruktion och ålder (3)  
Upplägget läggs upp efter gruppen (6) 

Upplägget blir annorlunda om jag är ensam tränare på träningen (3) 

Få dem att ”nöta” även om de tycker att de kan det (3) 
Tränare stöttar de aktiva till att träna 

(5) 
Jag ser till att de tar sig igenom passet 

Ifrågasätter de som är på träningen men inte tränar 

Följer teman då vi planerar (2) Tränare vill hålla en rödtråd på sina 

träningar (3) Försöker hålla en röd tråd igenom träningen 

Läser av de aktivas status och vad de vill göra innan man går in i 

tränar rollen (15)  
Början av ett pass samt avslutningen 

lyssnar tränare in sina adepter vad de 

vill göra (18)  

 

 

Demokratiskt 

beteende (30) 

 

 

 

 

Låta gruppen bestämma innan träning vad de vill ha för uppvärmning 

Demokratiska processen kommer in, även ifall man inte frågar vad de 

tycker så blir det ofta ändå att man känner av adepten 

Avslutning på en träning kan man fråga ungdomarna vad de vill göra 

Måste lyssna till gruppen (2)  Tränare använder sig av demokratiskt 

beteende genom att diskutera med 

adepten (6) 

Berätta om upplägget för idrottarna (3) 

Använder demokratiskt beteende 

Elittränande vet vad de vad gör.  
Tränare känner att adepter på hög 

nivå är medvetna om vad de gör (3) 
Improvisera får de göra under byten i randorin 

Acceptera om de inte har samma åsikt om en teknik 

Måste ha flexibiltet i det jag har planerat   

Tränare försöker vara flexibla i sina 

planer (3) 

Ibland är gruppen trött och då är de inte mottagliga för att jag skall stå 

och peka med hela handen  
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Genom att släppa in adepten att bestämma är ett sätt att få 

motivationen att öka 

  Få dem att tro att de kan (3) 

Tränare arbetar för att få adepten att 

tro på sig själv (9) 

Positiv feedback 

(29) 

Är något svårt är det jätte viktigt att jag kommer med positiv feedback 

(3) 

Uppmuntrar adepten i svåra situationer (3) 

Skall kunna köra hårt med dem (4) Tränare försöker få adepter att hålla 

koncentrationen uppe under en längre 

tid (7) 

Hålla koncentrationen uppe hos adepten (2)  

Landslagsgruppen kan öva på tekniker och kan då fortsätta länge 

Säger till adepterna om jag såg något som var bra (3) 
Tränare använder sig av positiv 

feedback (6) 

 

Postiv feedback (2) 

Jag instruerar genom att ge positiv feedback 

 

Lagt upp en träning för x-antal adepter, och inte visa för stor 

besvikelse då alla inte deltar (5) 
Tränare vill inte visa besvikelse inför 

adepten (5) 

De skall inte göra tekniker för att vara pliktskyldiga för då är de inte 

med i huvudet 
Få adepter motiverade, de skall inte 

göra något för att de måste (2) 

 Försöka få dem motiverade 

Jag har en tydlig bild över hur jag vill att träningen skall se ut (3) 

Tränare vet vilket upplägg de vill ha 

på träningen även om de inte alltid är 

uppskattat (10) 

 

Autokratiskt 

beteende 

(21) 

 

 

I början är det massa grunder som skall in och det bestämmer vi (2) 

Vågar ge sig in på saker som alltid inte är de populäraste  

Jag vet vad jag gör 

 Jag skall ju lära dem någonting.  

Måste styra unga adepter även ifall de inte har lust  

Jag har delat upp träningen i olika block 

’ 

Jag är ganska autoriktär (3)  

Tränare är autokratiska (5) 

 

Vara auktoritär fast positiv 

Vi bestämmer tills de blir sin egen bästa tränare 
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Jag avbryter inte träningen eller vår tänkta träning, för att gå och 

samtala  

Tränare undviker gärna dialoger och 

samtal under träningen (4) 

Inte så mycket individuell kontakt under träning utan då kör jag mitt 

race 

Släppa frågan ”vad vill ni göra”, så blir det sällan bra träning 

 Inte snacka för länge   

Finns inte så mycket plats för improvisation. Tränare delegerar och lämnar inte 

mycket plats för impovosation (2) Delegerar 

Vara där i tid (3) 

Viktigt att föregå med gott exempel (5) 

 

 

Övriga 

beteenden (8) 

 

 

Rätt plats, rätt utrustning 

Vara välföreberedda precis som de aktiva 

Vi är alla olika (3) 
Vi är alla olika (3) 
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Rådata  Underkategori Överkategori Tema 

Väntar in eleverna för att se om det finns intresse för att titta på 

filmerna gemensamt (5) 

 

 

 

Tränare använder filmklipp som 

verktyg (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktions 

beteende (94) 
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Vi filmar adepters matcher (4) 

Låta hela gruppen se videoklipp med bra frekvenser (3) 

Visa idrottaren fina frekvenser på vad som var bra ur matchen (3) 

Låta adepten se sina egna filmer (2) 

Rent instruktions mässigt när man kollar på filmerna  

Vi pratar egentligen inte så mycket om vinst eller förlust utan om de 

klara sina uppgifter (4) 

 

 

 

 

 

Tränare sätter adepters uppgift före 

deras prestation (13) 

 

Åker till mindre tävlingar för att de skall pröva tekniker de ännu inte är 

så bra (3) 

Handlar inte bara om resultat (3) 

På tävlingar är uppgiften att hela tiden framför det vi tränar på   

Vinner de en mindre tävling så skall så kan man vara kritisk för att de 

använde bara sina A tekniker mot motstånd som inte är alls i din klass 

Viktigaste delen av en tävling är att utvecklas framåt inte jätte stor 

betydelse exakt hur det går då 

Taktik och instruktioner i alla ära (2)   

 

 

 

 

Tränare ger instruktioner till sina 

adepter (10) 

 

 

 

 

 

 

Vi måste ge instruktioner för att leda dem rätt 

Titta på deras nästa motstånd och säga mot den här tjejen eller killen 

så prova detta. 

Tävlingssituationen så är det väl delvis instruktioner i själva 

coachningen  

Ger instruktioner 

Instruktioner det gäller att prata 

Olika instruktioner som krävs  

Instruktioner att de skall göra sitt bästa.   

Pratar om att de skall vara fokuserad på mattan 
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De är inne i en lärperiod/lärprocess (4)  

Tränare anser adepten är inne i en 

lärprocess och skall lära sig mer om 

judo (10) 

 

Adepter skall instrueras och lära sig tävla (2) 

Fortfarande juniorer så de skall ju fortfarande lära sig att tävla 

Inte färdiga och det är väl egentligen aldrig någon   

Tävlingar i Sverige är mer en lärsituation  

Lär sig att judon 

Har det gått dåligt eller bra så säger man det (3)  

 

Tränare ger kritik vid både bra och 

mindra prestationer (7) 

Ger positiv feedback men ändå ganska kritsikt kritik  

Kunna ge kritik även om det gått dåligt.  

Om de har presterat under det de brukar presterar så tycker jag man får 

fram föra kritik 

Jag ger konstruktiv kritik till adepten  

Lättat på träningen inför tävlingen (2)  

Träningen inför en tävling så försöker 

de stärka individen samt lätta på 

träningen (6) 

 

Styra in dem på rätt grejer som de skall fokusera på till tävlingen (2)  

Träningen rent praktiskt går igenom taktiska moment som man vet att 

det varit lite problem med 

Praktiskt i träningen försöka få in i att lyfta individen. 

Efter matchen så plockar man dem i den mån man hinner och pratar 

om matchen (2) 

 

 

Tränare försöker prata om matchen 

direkt efter (6) 
Inga problem med att ta förlusten och kan snacka direkt så är det bra 

Bästa av världar som man verkligen har tid att och gå igenom matchen 

direkt   

Direkt efter match diskuterar man känslan 

Vi pratar alltid direkt efter matchen 

Hela tiden säga bra fart och fina saker (3)   

 

Tränare använder sig av enkla 

budskap i deras coachning samt 

försöka hitta lägen de sett tidigare (7) 

 

 

Inga detaljer 

Uppmanar i coachningen att göra det ganska enkelt 

Inte är möjligt att komma med några instruktioner  

Känna igen de lägena som de har sedan träning 
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Använder mig av instruktionsbeteende (3)   

Instruktionsbeteendet för att visa på vad som skall göras (2) Tränare använder sig av instruktions 

beteende (6) Tydligt instruktionsbeteende i tävlingssituationen 

Var tydlig med var, när och hur (3) Tränare anser det viktigt att vara 

tydlig med instruktioner inför tävling 

(5) 
Man ger instruktioner inför tävling (2) 

Försöka möta dem efter tävlingen, under en träning Pratar om matchen vid ett senare 

tillfälle om tiden inte finns eller om 

situationen är opassande (3) 
Är det stora saker som är fel så får man ju ta det vid ett annat tillfälle 

Beror det ju på var, när och hur man framför kritiken efter matchen 

Säger vad som är viktigt  Tränare pratar taktik med adepten (2) 

Lägger in mer taktik 

Mer viktreducerande om det behövs  Mer individanpassade träningen inför 

en tävling (2) Tittar på hur sliten adepten är 

Positiv feedback (11)     

Tränare ger positiv feedback (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiv Feedback 

(63) 

 

 

 

Ge positiv feedback samt försöker påminna dem om varför dem gör det 

dem gör 

Försöka få adepten att förstå att hur duktiga dem är (4)  

 

 

Tränare försöker få adepten att tro på 

sig själv (11) 

 

Få adepten att undvika att tvivla på sig själv (2) 

Höja självförtroendet    

Jobbar med att höja dom   

Få dem positiva och känna sig duktiga  

Påminna dem om att de eventuellt har gjort det här och klarat av det 

tidigare. 

Första hand gäller det att stärka dem beteende som de har 

Hitta något positivt som de har gjort (4)    

 

Lyfta fram och fokusera på det 

positiva och det som var bra i matchen 

(7) 

Plocka fram sekvenser från matcher där det gjort något bra (2)  

Jätte bra prestation försöker man förstärka det positiva   

Lyfta det som är bra 
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Få idrottaren använda saker som de är duktiga på (4)   

Tränare försöker få idrottaren att tro 

på sina förmågor(6) 
Inte skall tappa sina styrkor 

Få idrottaren känna sig stark 

Låta adepten utföra favorittekniker inför en tävling för att känna att 

kasten fungerar (3) 

Tränare arbetar med att förstärka 

adepten under träningen veckan innan 

(6) Låta adepten träna på det de kan veckan inför en tävling (3) 

Coachning i form av ”kom igen” eller ”fortsätt kämpa” (4)  

Tränare försöker ha en uppmuntrande 

coachning (6) 
Någon form utav uppmuntran i coachningen  (2) 

Hela tiden pusha   

Tränarna anser det viktigt att pusha 

adepten och att göra det vid rätt 

tidpunkt (5) 

Veta när det är dags att börja pusha lite   

Veta vilka man skall pusha och vilka man skall hålla tillbaka på 

Tagga dem  

Peppa och stötta 

Vanliga handklappar och dunkar i ryggen   

Tränare uttrycker sig då de tycker 

något är bra (4) 

 

Säga bra jobbat vi får prata om det här sedan 

Påpekar om någon gjort något bra 

Gå fram och ge en klapp på axeln 

Hålla dem på ett bra humör (2)  

Försöker hålla individen på bra humör 

och positiva (4) 
Säger positiva saker    

Få dem att fokusera på positiva saker 

Ge feedbacken för goda gärningar.   Ger feedback på prestationen såsom 

goda gärningar (2) Ge feedback för goda prestationer och resultat 

Visa socialt stödjande (3)  

Tränare anser det viktigt att vara 

närvarande och stöttand (9) 

 

 

 

 

 

 

Socialt stöd (63) 

 

 

Bara vara där för stunden (2) 

Finnas där som stöd för adepten (2) 

Vara där bredvid dem innan de går upp på mattan 

Finns ju där varje tävling 

Kan se hur de flesta adepter mår i min grupp (2)  

Lärt mig hur adepten fungerar innan tävling (2) 

En känslighet för personen i fråga mår (2) 
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Lära känna adepten är viktigt (2) Tränare tycker det är viktigt att lära 

känna sina adepter och ta hänsyn till 

hur de mår (8) 

Egentligen inte en grupp som skall styras utan individer (2)  

Judo är en individuell sport som är 

beroende av gruppen, viktigt att se 

individen (7) 

 

Judonstradition att alla är med på ett träningspass (2) 

Det är en svår balansgång eftersom det är en individuell idrott som är 

beroende av gruppen.   

Var och en som skall hitta sin bästa prestation 

Inte alltid man har en egen tränare utan man är ett stort gäng 

Försöka få dem att hoppa på tåget igen  

 

 

 

Försöka finna ett sätt att motivera 

adepten om får en svacka (7) 

 

Handlar egentligen inte om att bryta mönster som har varit utan de 

mönster som varit har ju framgång  

Olikt hur de motar det också 

Hög prestationsnivå som plötsligt får en svacka blir det oftast ganska 

akut man måste ta hand. 

Alla elitidrottare alla får sina svackor och det är överträningssymtom 

man får kolla efter  

Lägga ner en tid på att se varför är de inte intresserade på att nå 

framgången 

Skillnad beroende på hur allvarligt adepterna vill ha det (2)  

Coachningen är individuell beroende 

på hur adepten vill ha det (6) 

 

En del Vill att jag skall skrika på dem i coachningen  

En del vill att jag tar det lugnt i coachningen  

Ohört individuellt hur de vill ha det 

Beteendet beror framför allt på vilka aktiva jag har hand om 

Tävlar individuellt på mattan men som ett lag  

Tränare arbetar med individerna som 

en grupp (6) 

 

 

 

 

Tar vad gruppen har gjort bra  

Få gruppen hjälpa till hela tiden  

Gruppdynamiken jobbar vi med  

Gruppfeedback  

Reser alltid i gemensam grupp 
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Försöker möta var och en  

 

Som tränare försöka möta individerna 

(5) 

 

Pratar med adepten  

Nära relation till adept  

Hitta balans för var och en  

Bästa för dem 

Få de att minnas vad de tycker är roligt (2)  

Tränare försöker skapa en positiv 

miljö (5) 

 

Undvika att de börjar hänga med huvudet. 

Arbeta för en positiv stämning  

Jag brukar vara glad och positiv 

Försöka att inte prata så mycket om tävlingen   

Tränare försöker avdramatisera och 

inte prata så mycket om tävling och 

judo (5) 

 

Inte prata så mycket judo  

Avdramatisera  

Jag vet att det är mer nerv hos den som tävlar på större tävlingar  

Idrottaren skall känna att detta är kul men samtidigt inte för mycket 

pressande 

Inte förstärker dom negativa tankarna en adept har (2)   

Tränare försöker få adepten att 

undvika att gå in i svackor inför 

tävling (5) 

Strunta i alla luckor som finns där de får man jobba med i andra tider 

Många som går ner i djupa svackor innan tävlingar  

Även om det är massa strul runt om det får man liksom lösa på ett annat 

sätt. 

Gäller att hitta deras morot. 

Som tränare hitta vad det är som stör individen (4)  

 

Om adepten är störd över något är det 

tränarens uppgift att hitta det, kan 

exempelvis vara skola, familj eller 

kroppslig störning (11) 

 

 

 

 

 

 

Beteendet beror 

på adepten (55) 

Saker som hänt inom familjen eller med pojkvän eller flickvännen (2) 

Stort prov som stör, 

Utkommande som stör 

Måste man ju försöka hitta som stör det utan att då förstärka det 

Personen vuxit 10cm 

Kolla över deras situation helt och hållet 

Vi jobbar med dom som juniorer för att bli färdiga seniorer (3)  
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Judogymnasiet skapa en produkt som skall kunna bli en internationell 

elit på senior nivå 

Tränarna arbetar med ungdomar som 

skall utvecklas till färdiga seniorer (8) 

 Tydligt jobba med att de hela tiden skall lära sig nytt 

Jobbar man med seniorer är kanske paket mer färdigt  

Vi måste vara lite tuffare mot ungdomar än seniorer  

Jobba med att de försöker se lite längre fram 

Olika adepter kräver olika beteenden (4)    

Beror på adept (7) 

 
Vissa åker med landslaget för att lära sig 

Olika förutsättningar hos adepterna 

Bemötandet beror på statusen hos adepten 

Då finns det ett djupare intresse om eleven kommer till oss (3)  

 

Tränare anser det viktigt att adepten 

själv vill lära sig, de går inte att tvinga 

sig på en idrottare då händer oftast 

inget (7) 

 

Det som är svårt är att det många gånger måste komma från eleven 

själv  

Tvingar sig på någon att prata om det här får man ofta känsla det inte 

hänt så mycket,  

Öka deras intresse  

Det ingenting att lägga ler en massa tid på just de för dem som inte är 

så intresserade 

Svåraste när vi skall coacha att vi har väldigt många adepter som skall 

tävla i princip samtidig (2) 

 

 

Tränare känner sig ibland otillräcklig 

för deras adepter (7) 

 

 

 

 

 

Känner man sig ganska otillräcklig 

Många tävlande så känner dem nog att det inte riktigt räcker till åt dem 

alla ihop 

Stor skillnad mellan om det är många eller få tävlande 

Antalet adepter påverka säkert mig som ledare stort  

Lite stressigt och man hinner kanske inte med och se alla. 

Handlar om att prestera på rätt sätt (2)  

I en steg så måste man vinna och då får man trots allt annat beteende 

och det skall nog vara så också (2)  
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Internationell tävling särskilt utomlands så blir det lite viktigt att vinna 

matcher för att få matcher. 

Tränare vill att adepter skall prestera 

på rätt sätt och få många matcher i en 

tävling (6) 

 

 

 

Vill ju komma hem från en tävling med många matcher i bagaget 

Skicka adepten på andra tävlingar om de är inne i en tuffperiod  

 

Ge adepten chans till nya miljöer om 

hon/han är inne i en tuffperiod med 

judon (5) 

 

Hitta nya miljöer och vägar., 

Skicka hem dem en vecka eller skicka iväg dem med klubben på en 

tävling eller något. 

Åka med några utomlands och träna ett par veckor eller bara låta 

adepten vara 

Adepten kanske behöver få ett break och hitta en ny miljö 

Sedan är det ju olika hur vi jobbar.   

Tränare är bra på att nå olika adepter, 

eftersom man jobbar olikt (4) 

 

Olika på bra på att nå olika sorters människor.   

Olikt hur man kan nå dem  

Individen som att säga socialt hur vi integrerar 

Ge adepten en chans att skaka av sig efter en förlust (3)  

 

 

 

 

 

 

Tränare anser det viktigt att ge 

adepter tid att samla sig efter en 

motgång (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adept möter 

motgång (45) 

Inte tjura för länge får då har jag eller individen satt för stor press på 

tävlingen (2) 

Närma sig lite försiktigare och hitta rätt tidpunkt när de är mottaglig 

för feedback 

Jag går inte fram till adepten precis som vanligt vid förlust 

Ingen av adepter får håll på att sura för länge det beteende skall bort 

Förlorar blir du en surplutt behöver några minuter att samla sig  

Mindre bra prestation då behöver de först ett andrum i en timme  

eller två innan man i samtalar 

Aktiva är ju inte ens kontaktbara direkt efter en tävling då man är arg,  

ledsen, besviken . 

En del är inte mottagliga för feedback i närtid  
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Känna lite frustartion för det skall ju upp ge något  

Endel skall man inte störa mer eller mindre  

Olika delar som måste diskuteras men endel är inte mottagliga efter 

tävling 

Motgång det är så lätt att grotta in sig i (2)  

 

Inte låta adepten lägga förstor vikt på 

de negativa tankarna eller förlusten (9) 

 

 

 

Skaka av sig dem här negativa tankarna  (2) 

Inte låta dem här negativa tankarna eller flyktbeteende ta över   

Får inte fastna för mycket i det negativa ut 

Sålla bort det mindre bra så fort som möjligt och gå vidare   

Lätt hänt att man bygger på dem här och skapar en ond spiral 

Få dem att skaka av sig den här förlusten 

Man vill ha mer tid med den som har förlorat än den som vunnit (2)  

Tränare tycker det är viktigt att ge 

adepterna tid med dem om de förlorat 

(5) 

Försöka framhålla det som är bra då man pratar med adepten efter en 

förlust 

Att gå från att vinna allt till att helt plötsligt förlora är jätte jobbigt. 

Svåre delen om det inte gåt så bra 

Gå vidare   

Tränare försöker få adepter att blicka 

framåt efter förlust (3) 

 

Nu lämnar vi det här. Nu skiter vi i det här det finns fler matcher och 

går in på nästa och fokuserar på den … 

Man kan förlora en match och inte veta vad som händer härnäst, 

viktigt att få dem fokusera på nästa eventulla match  

Inte bra att bara tracka ner på dem under tävlingsdagen Ta itu med de negtiva senare, inte 

trycka ner adepten (2) Kolla på det negativa senare 

Hitta något som de bör du tänka på till framtiden (2)   

 

 

 

Tränare anser det viktigt att analysera 

fel för att veta till framtiden (10) 

 

Hitta orsaker till varför man förlora   (2) 

Prata om vad det är som inte fungerar, vad de kan förbättra, hur de ska 

jobbar vidare? 

Det här har jag gjort utefter det jag tränat och detta blev resultatet och 

resultatet blev ingen vinst, varför? 

Har de kanske prestera under sin nivå en längre tid? 
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Viktigt att man skall analyser fel  

Vad kan vi förbättra och så vidare  

Plötsligt händer något som ger motgång 

En vinst är konstaterar man bara och så ler man nöjt, medan man av 

förlust måste kunna använda sig av, resa sig, ta med den, för att kunna 

förbättra sig för framtiden,.  

 

Viktigt att kunna dra nytt av förlusten 

(2) 

I många tillfällen kan man vara mer glad över förlusten än åt vinsten. 

Någon som är van vid motgångar och fortsätter. Så gäller det att lyfta 

dem ur motgångarna 

Tränare försöker lyfta adepter ur 

motgångar så de inte ”fastnar” (1) 

Inte fått något kvitto eller signal på hur det går för de aktiva i början 

(3) 

 

 

 

 

 

Ledares beteende skiljer sig från första 

matchen på tävling gentemot den sista 

(16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övriga 

beteenden (44) 

Första matchen är lite oviss (2) 

Mest engagemang i slutet av en tävling, i början är man mer trevande 

och försiktig (2) 

I en final situation är jag varm i kläderna (2) 

Beteendet skiljer sig lite grann åt från första och sista matchen 

Första matcherna är man lite försiktigt 

Spänd över att vet hur kommer det gå idag 

Man känner som om man tävlade, 

Ser tävlingen som ett långt lopp och mot slutet så är det bara och 

spurta på  

Växer under tävlingens gång, 

Mer observation och känna in de första matcherna 

 

Individen har ar anpassat sin bantning och minskat vikten på ett bra 

sätt (3) 

 

 

Förberedelser är viktiga för både 

adepter och ledare (8) 

 

Som ledare påverkas man av kost och sömn (2) 

Sovit bra inför tävlingen 

Jobbar vi med det utan att dom vet om det kanske 
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Sovit dåligt inför tävlingar stor att det varit en storarbetsbelastning 

Mitt jobb är annorlunda internationellt Mitt jobb bli annorlunda 

internationellt och det är mer saker att 

hålla reda på (4) 
Många andra saker jag måste hålla reda på utomlands 

Internationelltsätt så har de en mycket större oro  

Aldrig varit på stället förut 

Sverige vet jag hur det fungerar och känner alla   

Tränare känner sig trygga att coacha i 

Sverige då de kan språket och vet hur 

allt fungera (4) 

 

Jag kan engagemanget jag vet vad jag har att förvänta mig  

Jag vet att eleverna kommer hör när deras namn och de kommer att 

förstå 

De finns en helt annan trygghet hos dom och hos mig 

Som tränare att försöka landa i det och försöka vara professionell även 

om man kanske känner paniken 

 

Som tränare är det viktigt att utgör ett 

lugn även om man känner panik (4) 

 

Lugnt och sansat försöka jobba sig igenom dagen  

Jag kanske inte alls klarar av språket. Men det får man inte visa,  

Var helt lugn och liksom visa att det är inga problem, 

En sak när det är mästerskap alla förutsättningar sätts på sin spetts (2) Vid mästerskap sätts förutsättningar 

på spetts och man låter prestation går 

först (3) 

 

Vid ett mästerskap så får man kanske låta prestationen gå i första  

hand 

Tonlägen kan uppfattas olika beroende på om man är arg besviken 

eller jätte nöjd (2) 

Mina tonlägen kan uppfattas olikt 

beroende på situationen (2) 

Frekventa tävlingar behövs det egentligen inte påminnas så mycket 

utan rätt till lite detaljer (2) 

Tävling nära inpå varandra behöver 

bara detaljer rättas till (2) 

Kommit ur en skadeperiod påverkar beteendet mot adepten Är adepten skadad har jag ett annat 

beteende (1) 

 

Internationellt så då är det mer examen för vi kan inte hjälpa lika 

mycket (2)  

 

 

 

Tränare tror att adepten vet vad de 

gör och att de fixar mycket själva(8) 

 

 

 

Demokratiskt 

beteende (35) 

Kan egentligen inte påverka så mycket (2) 

Detalj grejer så kanske den som tävlar har en helt annan tanke eller  

känsla som jag inte kan se i matchen   
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Farligt om jag lägger mig i deras match om vad de skall göra  

Dom fixar det själva   

Adepter har ett ansvar  

Uppmuntra dem att göra något samtidigt som de skall vara kreativa 

Mer individ anpassad träning inför en tävling (2) Tränare anser att ledarskap skall vara 

individanpassat inför en tävling(4) 

 
Låter adepten lägga upp sin egen träning efter eget huvud   

Mer demokratiskt och inlyssnande inför tävling 

Helt neutral, eftersom svenskar möter svenskar,  

Då tränare ansvar för två adepter som 

möts så försöker de hålla sig neutral 

även om det är en svår situation (4) 

 

Uppmuntra båda två ..  

Inte heja mer eller mindre på någon 

Svåraste situationerna som våra elever ställs inför är att möta varandra 

Prata och diskutera få dem att förstå vad de vill göra (2)  

På träningen inför en tävling blir jag 

mer demokratiskt och släpper in 

ungdomarna (6) 

Kan pusha dem hårt, men sedan inför en viktig tävling upplever att jag 

kanske blir mer demokratiskt  

Träningen anpassa efter deras dags form  

Fila på sina special tekniker  

Jobbar gemensamt halvträningen och andra halvan så jobbar man 

enskilt.  

Juniorena kan man släppa loss  

Juniorer kan man släppa lös mer än 

ungdomar (2) 
Delvis har de ju rutinen frän tidigare tävlingar, de är myndiga och lite 

andra förutsättningar.  

Det är skillnad beroende på tävling (6)  

 

 

 

Tränares beteende ändras beroende på 

tävling (17) 

 

 

 

 

 

 

Beteendet beror 

på situationen 

(31) 

Jag försöker ju hålla samma ledarstil men uppenbart blir ju alla 

berörda av allvaret (5)  

Då är oftast på tävlingar av högre rang som beteendet skiljer sig (2) 

Egentligen är det samma men det klart ju större det blir, det kanske ger 

lite mer adrenalin  

Är lite olika även om jag inte vill det, men det är möjligt att situation 

skulle kunna trigga igång mig på olika sätt 
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Det är en annan anspänning och man är mer fokuserad  

 

 
Betydligt mer tillbaka dragen på nationella 

Beteendet skiljer sig beroende på motgång och framgång (6) 

 

Beteendet skiljer sig beroende på 

resultatet (6) 

Gör inte så mycket om de blir taskigt bedömd om man inte åkt långt 

(2) 

 

 

 

Beteende beror på hur långt ifrån 

tävlingen ligger (4) 

 

Jag får ett lite aggressivare beteende på större tävlingar inte mot 

eleverna men där emot runt omkring . domare och sånt om jag säger 

att de blir fel bedömda och det tryckas av att det är en måltävling  

Satsat mycket pengar och har satsat mycket tid och de har suttit i 

bussen många timmar och då blir man inte rättvis bedömd 

Olika tuffa för atleterna de har olika tufft motståndare  

Oavsett tävling är det samma situation 

(4) 

 

Samma situation oavsett 

Vi har alla delar och allt är egentligen densamma  

Gå upp och göra sin prestation 

Låta adepten fylla i tävlingsdagbok före och efter tävling om hur de 

känner sig (2) 

 

 

 

 

Tränare låter adepter fylla i 

träningsdagbok i samband med tävling 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillämpad 

idrottspsykologi 

(22) 

Låta de reflektera (2) 

Låta adepten bedöma egen status både mentalt och fysiskt i 

träningsdagboken 

Skriva vad som är ens mål med tävlingen, 

Det är ju ett arbetsätt att få in det skriftligt  

Fråga hur de tänker 

Viktiga att adepten arbetar med sig själv 

Låta adepten bedöma hur de känner kring sin egen kapacitet i 

träningsdagboken 

Gå upp på mattan och ha rätta tankar Tränare hävdar att judo är en mental 

sport, bra att kunna hantera det som 

aktiv (4) 

 

Lär sig även mentalt att hantera situationen 

Judo är en väldigt mental sport  

Mental viktig grej för den som vinner  
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Får inte finns någon tvekan i kastögonblicket  

Få adepten att våga kasta (4) 

 
Måste man in i kroppen och tänka att det går att kasta . 

Få de att tänka att de kan göra och jag kan det här 

Det som avgör om man kastar eller ej är att man inte får inte rätt  

tanke precis i det ögonblicket man måste ha det  

Arbeta emot nya mål (2)   

Tränare använder sig av målsättning 

(4) 

 

Använda sig av kortsiktiga mål  

Om adepten har mål längre bort kan man påminna om dessa då de 

surar och tänker det här gick ju fan åt skogen 

En vinst konstaterar man, bra. Bra gjort, (2)  

 

 

Ledare anser det enklare att arbeta 

med en vinst, då de konstatera den (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Möter framgång 

(19) 

 

 

Hylla vidare (2) 

Från framgång till framgång, det är ganska enkelt att arbeta med 

Riktigt bra tekniker är man medveten om man gjort, det är inte så  

mycket att prata om överhuvudtaget  

En framgång är det delvis ganska enkelt 

Positiv feedback få dem att flytta på den här vågen  

Man måste självklart visa att man tycker de gjort något bra, men det är 

ju snabbt gjort 

Säga vad som är bra men det ger inte så mycket   

Inte bara ösa på med en massa postiv feedback för man måste ju hela 

tiden jobba framåt  

 

 

Vitkigt att få adepten fortsätta arbeta 

mot fler framgångar (4) 

 

 

 

De får inte nöja sig med att vara i en viss situation  

Inte planteras sig själva i den hyfsade framgången  

Som är van att få framgångar och det bara fortsätter så gäller det att 

mer att hitta någon balans i det, 

Det går bra, då har du lätt att ta till dig information då kan vi snacka 

om det  

 

Lättare att prata efter matchen om det 

gått bra och om man följt adepten 

under dagen (3) 
Kunnat se mycket av deras judo   

En bra tävlingsdag där man haft kontakt med adepten 
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Negativ spiral om det är så att man anser att det kan prestera bättre, 

men det är ingen motgång om de nått sin bästa nivå (2) 

En framgång kan även innebära en 

förlust av matchen (2) 

Utger en trygghet för både mig och aktiva då jag kan planera 

tävlingsdagen (2) 

 

Tränaren planerar och instruera 

adepten (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autokratiskt 

beteende (12) 

 

Utför saker utifrån mina instruktioner 

Primär är att jag tar laget till en plats   

Låter inte den aktiva fatta egna beslut eller komma fram till någonting  

själv, gör det i samråd 

Aktiva skall ju givetvis tycka det vore konstigt om jag var alldeles, 

alldeles för lössläppt rolig 

Tränare vill inte vara för lössläppta 

och fatta det slutgiltiga besluten (3) 

 

Under tävlingsdagen blir det väldigt autokratiskt 

Ungdomarna behöver mer vägledning än juniorerna  Tränare anser att ungdomar kräver 

vägledning (3) 

 
Man är mer saklig, detaljerad och mer auktoritär med ungdomarna  

Leder ungdomar på ett annats sätt, dels är alla inte myndiga ännu    

  Vissa gör precis som man säger under matchen (2) En del gör som jag säger under 

matchen (2)  
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Rådata Underkategori Överkategori Tema 

Jag är ju inriktad på att tävla (4)  

Gillar att tävla (6) 

 

 

 

 

 

Tränar ur ett 

tävlingsperspekti

v (15) 

V
ilk

a
 fa

k
to

rer u
p

p
lev

s p
å
v
erk

a
  

fö
red

ra
g
e
t led

a
rb

eteen
d

e h
o
s a

k
tiv

a
?
 

Satsar på en elitsatsning 

Ser judon ur ett tävlingsperspektiv  

Gick upp i tävlingsgrupp lite mer hårdsatsnig och det tyckte jag var kul (3)  

Gillar att träna hårt och utveckals 

(5) 

 

Gillar när man kör hårt  

Ju högre upp man kom och desto bättre blev man och så tålde man ju mer 

kritik   

Vill utveckla tävlingstekniker (2)  

Vill ha tränare som utvecklar 

tävlinksjudokor (4) 
Jag vill ha min tränare anpassade efter någon som vill lyfta fram 

tävlingsjudon och utveckla den.  

Viktigt att ha alla typer av tränare, jag vill ju ha den som ger mig bäst  

Började judo för att det var roligt att köra  

Allvaret i judon har växt sedan 

man var nybörjare (4) 

 

 

 

 

Har haft olika 

motiv och 

tränare i 

karriären (9) 

 

 

När man var mindre var det mycket att man skulle lära sig tekniker  

Som nybörjare var de inte lika hårt, lite mer lekfullt,  

Gjorde inte så mycket om man gjorde fel när man var liten  

Jag var borta ett år på grund av skada   

Har varit skadad (3) 

 

När jag såg någon annan tävla man vill jag bara upp  

Jätte skönt att när man är på judomattan kan 

Träffat tränare som hade väldigt mycket ansvar, han visste hur man skulle 

göra saker och vad som var konsekvenser av det 
 

Mött olika tränare (2) 

Finns ganska mycket skillnad i utlärningsätt bland mina ledare 

Hemmaklubb så var det vissa som fick väldigt mycket mer uppmärksamhet 

än andra, det har hållit i sig ganska mycket (2) 
 

Särbehandling på hemmaklubben 

(4) 

 

 

Upplevt 

särbehandling 

(4) 

Jag tycker det är så fel att särbehandla eftersom alla behöver lika mycket 

hjälp (2) 
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Rådata Underkategori Överkategori Tema 

Med min erfarenhet är det lättare att föreställa sig känslor som de aktiva 

kan uppleva (4) 

 

 

 

 

 

Kan föreställa mig deras känslor då jag 

själv känt dem (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tävlings aktiv 

(41) 

V
ilk

a
 fa

k
to

rer u
p

p
lev

s p
å
v
erk

a
 fö

red
ra

g
et 

led
a
rb

eteen
d

e h
o
s led

a
r
e
?
 

Känt på het luften på (2) 

Har adepten slarvat vet jag hur det känns (2) 

Jag har gjort det dem gör (2) 

Erfarenhet tror jag de aktiva också tycker är viktigt att tränare har   

Lära sig av tidigare erfarenheter   

Själv stått med nervositeten,  

Förberett mig inför tävling  

Varit så nära gränsen som man kan att utan att vilja lämna judon  

Landslagsaktiv (3)  

 

Erfarenhet av att träna på en högre nivå 

(10) 

 

Mött samma miljö som mina elever möter eftersom jag gått på 

judogymnasiet själv (3) 

Stor nytt av att jag har tränat och tävlat elitmässigt (3)  

Vet hur det är att träna så här mycket 

Kunde titta på elitjudo och se hur de andra i landslaget mådde (3)  

 

Som tidigare elitidrottare vet jag hur 

andra och jag själv mådde och vad de 

innebär (10) 

Alla val man gjorde handlade om judon (2) 

Märkt av prestationen i judon (2)  

Väldigt speciellt liv att vara elitidrottare, 

Väldigt viktig lärdom att kunna se det här hos hur en del verkligen lider 

Många gånger nästa tog knäcken på en men att man ändå fortsatt 

Jag tävlade för att det var kul (2) Det var roligt att tävla och jag hade 

kontroll på situationen (4) Jag hade kontroll på situationen (2) 

Hållit på så länge med judo så det ger det naturligtvis en trygghet   Känns tryggt att hållit på med judo 

länge (1) 

 

 

 Har varit skadad  Skador (1) 

Försökt ta de bästa egenskaperna utav mina tidigare tränare (12)   
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Min personlighet skiljer sig från mina tidigare tränare, inte alltid jag kan 

anamma deras ledarstil (2) 
Försöker anamma tidigare tränares 

bättre egenskaper i den mån det går (17) 

 

 

 

Tidigare tränare 

(19) 

 

Vet vad jag inte uppskattade så det försöker jag undvika (3) 

Träffat på många tränare Mött många tränare och använder mig 

av dessa för att förstärka det jag säger 

(2) 

Citerar gamla tränare för att stärka det jag visar 

Har olika roller som präglas åt olika håll (3)   

Som ledare har man olika roller, men 

man måste ändå vara sann mot sig själv 

(8) 

 

 

 

 

 

Personligheten 

och hur man 

följer 

utvecklingen (17) 

Måste vara sann mot sig själv (3)  

Kan inte spela tränare man måste vara tränare 

Kan inte säga sådan här är jag ta mig för den jag är eller inte 

Man måste följa utveckling framåt (3)   

Viktigt att följa med arbetet framåt (5) 

 

Hela tiden ett pågående arbete framåt  

Sociala stöd beteende var inte särskilt präglats hos mig för jag tyckte 

liksom att man sköter sig, men jag har jobbat på det  

Allting man gjort i sin judo liv påverkar (3) Allt man har gjort har påverkat mig (3) 

 

Vara en svaghet också eftersom man kan bli för inne i det 

 
Kan vara en svaghet att vara för inne i 

det (1) 

Jag kan utsätta mig för det jag förväntar att adepten skall utsätta sig för 

(4) 
 

 

Tävlar och utsätter mig fortfarande för 

det jag förväntar mig av mina adepter 

(8) 

 

 

 

 

 

Tävlar 

fortfarande (13) 

 

Jag tävlar fortfarande 

Går igenom bantningar och helvetet innan tävlingar och känna ”vad gör 

jag här”  

Tar beslut om jag skall tävla eller inte utifrån min fysisktstatus. 

Nyfikenhet på känslan att tävla  

Adepterna tycker det är kul om jag får framgång (2)  

Både bra och dåligt att vara i samma 

situationer, tror dem gläds åt mina 

framgångar (5) 

Alltså dem ser ju mig i deras situation och det kan nog vara både bra och 

dåligt (2) 

Så tror jag inte det är så lätt för dem att se mig i samma situation som 

dem .  
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Alla dessa elever tänker vidare och utvecklar tekniken (4)  

 

Adepterna jag haft genom åren har 

utvecklat mitt ledarskap och tekniker 

(12) 

 

 

 

Mötet med aktiva 

(12) 

Man lär så länge man har elever (2)  

Ha inställningen att det inte finns några fel utan vara öppen för 

förändringar då elever kommer (2) 

Adepten uppvisar det jag lär ut (2)  

Delvis en feedback från adepterna  

Tror jag lär mig genom att lära andra 

Visa att man är lugn även om man inte är det för att hålla adepten lugn 

(2) 
 

 

Tränare vill göra det som är bäst för 

sina adepter (9) 

 

 

 

Vill adepternas 

bästa (9) 

Visa det som är bäst för tillfället, även om det inte var det som jag ville 

lära ut just då (2)  

Inga långa halanger utan enkla budskap (2) 

Visa glädje (2) 

Ledare hoppas man hitta den dynamiska känslan 

Kurser jag gått och läst på GH  Utbildningar jag gått och mötet med 

andra idrottare som valt att bli ledare 

(2) 

Utbildningar (2) 

Fått träffa andra tidigare idrottare som gjort samma resa valt att bli 

tränare 

 


