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Syfte: Syftet med den här studien är att öka förståelsen för företagsledare om hur de kan 

använda servant leadership för att motivera sina anställda sett ur ett sport management 

perspektiv.  

 

Metod: Detta är en kvalitativ studie där 11 semistrukturerade intervjuer genomförts för 

att samla in data. Det teoretiska ramverket under vilken empirin analyserats består av 

Self-Determination teorin. 

 

Resultat och slutsats: Resultatet tyder på att idrottsutövarna känner att samhörigheten är 

det grundläggande behov som är mest framträdande av de tre grundläggande behoven 

enligt SDT för att skapa motivation följt av kompetens och autonomi. Autonomin visade 

sig inte vara ett så viktigt grundläggande behov för skapandet av motivation i jämförelse 

med samhörighet och kompetens. 

 

Förslag till fortsatt forskning: En liknande studie som den vi genomfört med ett större 

antal respondenter samt från en större grupp anser vi hade kunnat påverka resultatet. En 

större grupp skulle kunna försvåra ledarskapet samt samhörigheten inom gruppen vilket 

gör att vi anser att detta hade varit intressant att forska vidare på. 

 

Studiens bidrag: Företagsledare kan dra nytta av denna studie då den belyser den tydliga 

kopplingen mellan individers behov av samhörighet samt kompetens till deras upplevda 

motivation.  Motiverade anställda har visat sig vara mer kreativa samt uppvisar en större 

benägenhet att stanna kvar inom företaget.  

 

Nyckelord: Servant leadership, Self-Determination theory, SDT, motivation 

 



 

 

ABSTRACT 

Title: What can business leaders learn from sport management? 

Authors: Domagoj Dragicevic and Simon Lindqvist 

Supervisor: Monika Wallmon and Maria Fregidou-Malama 

Date: 2018 – January 

 

Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding for business leaders 

about how they can use servant leadership to motivate employees seen from a sport 

management perspective.  

 

Method: This is a qualitative study based on 11 semi-structured interviews used to 

collect data. The theoretical framework under which the empirical data was analysed in 

consists of the Self-Determination theory.  

 

Results and conclusions: The results indicate that the athletes feel that relatedness is the 

most prominent of the three basic needs according to SDT to create motivation followed 

by competence and autonomy. Autonomy did not show to be an important basic need to 

create motivation compared to relatedness and competence. 

 

Suggestions for future research: A similar study to the one we have conducted with a 

larger number of respondents and from a larger group we believe could have affected the 

result. A larger group could complicate leadership as well as the relatedness within the 

group, which makes us think this would be an interesting topic to investigate further. 

 

Contribution of the thesis: Business leaders can utilize this study as it highlights the 

apparent connection between individuals need of relatedness and competence to their 

experienced motivation. Motivated employees have shown to be more creative and show 

a greater tendency to remain within the company. 

 

Key words: Servant leadership, Self-Determination theory, SDT, motivation 
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1 Inledning 

 

Vi påbörjar denna studie med en kort bakgrund inom ämnesområdet ledarskap och 

motivation. Därefter tar vi upp studiens problemformulering följt av syftet, 

forskningsfrågorna, och avslutningsvis avgränsningen samt uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Ledarskap har funnits sedan urminnes tider i olika former (Yukl, 2012). Från att tidigare 

ledare har sett sina anställda som verktyg, har bilden övergått till att många av dagens 

ledare ser på sina anställda som nära medarbetare vars åsikter värderas högt (Spears, 

2004). Rivkin, Diestel och Schmidt (2014) menar att de senaste årens företagsskandaler 

har gjort att mer moraliska ledarskapsteorier börjat efterfrågas. Dutta och Khatri (2017) 

menar att samhället förändras och att även ledarskapet följer med i samma föränderliga 

utveckling. Yang, Liu och Gu (2017) belyser att i takt med att utbildningsnivån bland 

individer ökar så tvingas nya ledarskapsteorier fram då de gamla autokratiska teorierna 

inte kommer att accepteras på längre sikt. Chiniara och Bentein (2016) efterfrågar en 

ledarskapsteori som tar hänsyn till sin omgivning och inte enbart fyller ledarens själviska 

behov. De menar att chefer förväntas anamma ett mer coachande förhållningssätt och 

använda ett coachande och transformellt ledarskap sätt då detta har visat sig vara 

gynnsamt för organisationsutveckling. Detta gör i sin tur att gamla teorier kan ersättas av 

nya. En av dessa nya teorier som Dutta och Khatri (2017) syftar till är servant leadership.  

 

Servant leadership skiljer sig från övriga ledarskapsteorier genom att det sätter individen 

först där de traditionella teorierna primärt fokuserar på ett kollektivt mål (Stone, Russel & 

Patterson, 2004; Sendjaya & Sarros, 2002; van Dierendonck & Pattersson, 2010). Rieke, 

Hammermeister och Chase (2008) liknar servant leadership vid en hierarkisk 

ledningsmodell som vänts upp och ner där det istället blir ledaren som intar en tjänande 

roll för sina följare. Teorin syftar till att coacher ska lyssna in och tillgodose vad 

individen behöver på individnivå, samt tillfredsställa behovet av samhörighet och genom 

detta utveckla individens kompetens. Detta gör att vi anser att det är passande att koppla 

ihop denna teori tillsammans med Self-Determination theory (SDT) och dess tre 

grundläggande behov: autonomi, kompetens och samhörighet. Detta för att kunna 

undersöka om ett servant leadership kan främja utövarnas motivation. Studier i 
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näringslivet har visat att när dessa tre grundläggande behov tillfredsställs så motiveras de 

anställda till att genomföra deras arbetsuppgifter på ett mer effektivt sätt (Chiniara & 

Bentein, 2016). Det är viktigt för företag att deras anställda är motiverade och detta 

bekräftas av Sengupta och Dev (2013) som menar att motiverade och engagerade 

anställda har visat sig vara lättare att behålla i företag än deras motparter. Anställda som 

väljer att byta arbete beror ofta på om hur pass motiverad eller omotiverad individen är i 

sin anställning (Min, 2007).  

 

1.2 Problemformulering 

Det är viktigt för en ledare att skapa motivation då människors benägenhet till att utföra 

uppgifter i grund och botten handlar om att de ska känna sig motiverade till handling 

(Deci & Ryan, 2008). Burnes och O'Donnell (2011) menar att det finns en ökande tro på 

att företagsledare kan dra nytta av att studera hur idrottscoacher utövar sitt ledarskap och 

motiverar detta med att jämföra idrotter vid affärsverksamheter. Idrottare är 

tävlingsinriktade på samma sätt som affärsrörelser som gör sitt yttersta för att prestera 

bättre än sina konkurrenter. En annan parallell som Burnes och O'Donnell (2011) drar är 

att framgångsrika idrottsutövare som utöver sin talang även behöver vägledning för att 

kunna nå sin fulla potential på ett liknande sätt som en anställd behöver en ledare som 

kan leda dem mot ett företags målbild. Likt idrottsklubbar som är måna om att behålla de 

mest framstående idrottsutövarna så menar Samuel och Chipunza (2009) att företag måste 

agera på ett liknande sätt för att behålla sin kompetenta personal. Det är viktigt att skapa 

en förståelse för hur individer svarar mot det befintliga ledarskapet och hur en 

företagsledares/företagslednings ledarskap kan vara en av de främsta faktorerna som 

faktiskt hämmar företagsutvecklingen, vilket i sin tur kan leda till ett företag med hög 

personalomsättning  (Samuel & Chipunza, 2009). Chiniara & Bentein (2017) belyser 

även vikten av att det finns en stark samhörighet inom gruppen för att stärka samarbetet 

mellan individerna i gruppen.  

 

Forskning på redan etablerade ledarskapsteorier finns sedan tidigare där Yukl (2012) 

nämner teorier som det transformativa, transaktionella, karismatiska, låt-gå, och det 

deltagande ledarskapet för att nämna några. Sett till dessa är servant leadership en relativt 

ny teori. Då servant leadership fortfarande ännu är i sin vagga så är det ett relativt 

ostuderat område som saknar någon större evidensbaserad forskning (Stone, Russel & 

Patterson, 2003; Yukl, 2012). Russel och Stone (2002) menar dock att allt fler forskare 
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ser servant leadership som en legitim modern ledarskapsteori väl anpassad för 

organisationellt ledarskap. Enligt Rieke, Hammermeister och Chase (2008) finns det 

endast en tidigare studie gjord på servant leadership kopplad till idrott. Denna studie från 

2008 gjordes på basketspelare i high school vilka alltså är idrottare inom en lagsport, 

vilket gör denna studie ännu mer avgränsad då vi valt att behandla individuella idrottare. 

Med andra ord finns det i dagsläget inga studier som knyter an till servant leadership hos 

individuella idrottare vilket är det gap som vi har identifierat och vill fylla med denna 

studie. Då servant leadership är en relativt ny teori samt att det inte har bedrivits några 

studier på det inom individuella idrotter gör att vi anser att det är ett intressant 

ämnesområde att studera vidare på. Det faktum att det kan finnas möjligheter för 

företagsledare att dra lärdom av utövat ledarskap inom idrott (Burnes & O'Donnell, 2011) 

stärker vår åsikt om att detta är ett viktigt ämne att utveckla ny kunskap kring.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att öka förståelsen för hur företagsledare kan använda 

insikter från servant leadership inom sport management för att motivera sina anställda.  

 

1.4 Forskningsfrågor 

● Hur motiveras individuella idrottsutövare av ett servant leadership? 

● Tillgodoses autonomi, kompetens och samhörighet av servant leadership? 

● Hur kan idrottsutövare växa som individer under servant leadership? 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer där vi har valt att intervjua respondenter 

på en kampsportsklubb i södra Sverige. Respondenterna tränar på idrottsklubben där de 

erbjuds träning av flera olika kampsportsstilar såsom exempelvis boxning, thaiboxning, 

brasiliansk jiu jitsu med flera. Vi har i denna studie valt att enbart fokusera på utövare av 

brasiliansk jiu jitsu där klubben rönt stora framgångar både på nationell samt 

internationell nivå. 
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 1- Introduktion 

Vi påbörjar denna studie med en kort bakgrund inom ämnesområdet ledarskap och 

motivation. Därefter tar vi upp studiens problemformulering följt av syftet, 

forskningsfrågorna, och avslutningsvis avgränsningar.  

 

Kapitel 2- Teori 

Under detta kapitel presenterar vi teori rörande servant leadership samt Self-

Determination theory samt hur dessa två teorier kan kopplas samman. 

 

Kapitel 3- Metod 

I metodkapitlet redogör vi för studiens tillvägagångssätt. Vi belyser den metod vi använt 

oss av samt tar upp den kritik som kan finnas mot denna metod. 

 

Kapitel 4- Empiri 

Under empirin presenterar vi respondenternas svar från intervjuerna. Vi har valt att 

presentera dem under de tre rubrikerna samhörighet, kompetens, samt autonomi, vilka är 

de tre grundläggande behoven enligt SDT. Vi inleder med en beskrivning av brasiliansk 

jiu jitsu och respondenternas övergripande syn på tränaren.  

 

Kapitel 5- Analys 

Under analysen kopplar vi an till vår valda teori samt de svar vi fått under empirin.  

På samma sätt som under föregående kapitel presenteras analysen under respektive 

grundläggande behov enligt SDT. 

 

Kapitel 6- Slutsats 

I detta sista kapitel presenterar vi de slutsatser vi dragit baserat på föregående kapitel. 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.  
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2. Teori 

 

Under detta kapitel presenterar vi teori rörande servant leadership samt  

Self-Determination theory samt hur dessa två teorier kan kopplas samman. 

 

2.1 Ledarskap 

Yukl (2012) belyser att vi människor alltid har fascinerats av ledarskap genom att nämna 

några historiska ledare som Ceasar, Winston Churchill samt Indira Gandhi. Begreppet 

ledarskap saknar en tydlig definition, men gemensamt för de definitioner som Yukl 

(2012) nämner är dock att ledarskap riktar sig mot ett gemensamt mål. Angelöw (2013) 

betonar att det finns en skillnad mellan chef och ledarskap. Chefsrollen är en formell roll 

medan ledarskapet är det sätt som en chef väljer att utöva sin roll på.  

 

2.1.1 Robert K. Greenleaf och servant leadership 

Teorin under denna rubrik är hämtad från Robert Greenleafs “Servant leadership- A 

journey into the Nature of Legitimate Power and Greatness (1977). 

 

Robert K. Greenleaf utvecklade idén om servant leadership då han läste Herman Hesses 

bok ”Journey to the East”. Boken handlar om en grupp män på en resa som har med sig 

en tjänare som heter Leo. När Leo en dag försvinner upplöses även gruppen så 

småningom. Den positiva atmosfär som Leo har bidragit till att skapa finns inte mer och 

gruppens resa får därmed ett abrupt slut. Greenleaf tolkade detta som att ledaren först 

började som en tjänare och här föddes tanken om ett servant leadership.  

 

The servant-leader is servant first. (Greenleaf, 1977, 6) 

 

Ledaren måste enligt Greenleaf (1977) sätta alla andra i första hand för att se till att deras 

behov tillgodoses. Greenleaf gjorde därför en distinkt skillnad på en servant leader och 

enbart en leader då han menade att den senare drevs av maktgirighet och materialism.  

En servant leader måste alltså vara altruistisk i sitt ledarskap och det finns inte utrymme 

för att tillgodose egenintressen. Fokus bör istället ligga på att dessa individer ska kunna 

utvecklas och växa genom att få vägledning och stöttning från ledaren. Ledarskapet ska 
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alltså gynna de ledda istället för tvärtom. På frågan hur man bäst ser om en ledare är en 

servant leader svarade Greenleaf (1977, 6): 

 

Do they, while being served, become healthier, wiser, freer, more autonomous, 

more likely themselves become servants? 

 

Greenleaf menade att detta sätt att leda är karaktäristiskt för en servant leader och att en 

sann följare av denna ledarskapsteori väljer att svara på ett problem genom att lyssna först 

och agera sedan. Greenleaf var av åsikten att typiska ledare reagerade alldeles för snabbt 

och försökte lägga ansvaret på någon annan istället för att stanna upp och lyssna samt 

tänka efter innan beslut fattas. Dock uteslöt inte Greenleaf möjligheten för att en icke- 

servant leader skulle kunna utveckla denna färdighet genom träning. Vidare ansåg 

Greenleaf (1977) att en ledare alltid skulle acceptera individer oavsett vem och hur de 

var. Det gick bra att avfärda en insats om den inte höll måttet men detta fick inte betyda 

att individen i fråga avfärdas på basis av sin insats. En liknelse Greenleaf använde sig av 

för att illustrera detta var vid ett familjeförhållande där föräldrarna oavsett sitt barns 

handlingar alltid väljer att acceptera det som sitt även om barnet inte i alla lägen väljer att 

uppskatta sina föräldrar. Ledare som visar empati för sina följare ger dem en större 

möjlighet att växa då det tjänar som grund till att bygga ett förhållande med stark tillit.  

 

Greenleaf (1977) ansåg att en ledare är i behov av två intellektuella färdigheter och 

formulerade detta som att ledare måste kunna förutse det oförutsedda samt att ha en 

magkänsla för det okända. Detta menade han var en form av intuition och kunde härledas 

från förmågan av att lyssna samt uppmärksamma mönster. En intuitiv ledare skulle i sin 

tur vara mer värderad och genom detta även mer pålitlig.  

 

Individuell hänsyn till sina följare medför att ledare på ett lättare sätt kan övertyga sina 

följare. Istället för att betrakta följarna som en grupp menade Greenleaf att ledare i första 

hand måste se dem som enskilda individer. Skapandet av samhörighet inom grupper är 

också en annan viktig del i Greenleafs synsätt där han menade att vi hade tappat den 

gruppsamhörighet som funnits sedan forntida kulturer för att istället ersättas av 

institutioner. En liknelse Greenleaf drar för att belysa detta vidare är föräldralösa barn 

som hamnar på barnhem istället för att tas emot av en riktig familj och att en stark 
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samhörighet skapas genom att ledaren såg till att få individerna att växa mer än de hade 

gjort i annat fall. 

 

2.1.2 Servant leadership  

Tiderna förändras och därmed även synen på ledarskap. Som vi tidigare nämnt så är 

servant leadership som utvecklades av Robert Greenleaf (1977) en förhållandevis ny 

ledarskapsteori. Även Stone, Russel, och Patterson (2004) uppmärksammar detta och 

menar att de flesta studier gällande denna form av ledarskap i huvudsak handlat om 

jämförelser med andra ledarskapsteorier. Även Farling, Stone och Winston (1999) samt 

Bass (2000) belyser detta faktum och efterfrågar mer forskning på ämnesområdet.  En av 

anledningarna till detta skulle kunna bero på det faktum att det är en paradoxal teori där 

ledare och tjänare i samma roll anses som något motsägelsefullt (Sendjaya & Sarros, 

2002). Detta har i sin tur lett till att det saknas empiri för att tydligt definiera teorin 

(Reinke, 2004; Stone & Russel, 2002; Chiniara & Bentein, 2016). Det råder dock viss 

konsensus att denna teori skiljer sig från de traditionella ledarskapsteorierna genom att 

den sätter individen i fokus istället för företaget som annars är fallet (Stone, Russel & 

Patterson, 2004; Sendjaya & Sarros, 2002; van Dierendonck & Pattersson, 2010). Servant 

leaders sätter sina följares välbefinnande före sitt eget och bistår dem med utmanande 

uppgifter, innehar ett empatiskt synsätt, vilket tillsammans bidrar till att följarna känner 

sig viktiga och motiverade till att göra mer (Chiniara & Bentein 2016; Reinke, 2004). 

Avolio, Walumbwa och Weber (2009, 437) ger en beskrivning av en servant leader som: 

In terms of accompany attributes, servant leaders are described a good 

communicators and listeners, credible, competent, encouraging of others, teachers, 

and delegators. 

Van Dierendonck (2011) har gjort ett konceptuellt ramverk för servant leadership. Detta 

ramverk mynnar ut i följande karaktäristiska drag: berättigande av människor, utveckla 

människor, ödmjukhet, äkthet, interpersonell acceptans, tillhandahålla riktning, och 

förvaltarskap. Studier har funnit en koppling mellan tillfredsställelse på arbetsplatsen och 

servant leadership (Barbuto, Jr & Wheeler, 2006; Mayer, Bardes, & Piccolo, 2008) och 

positiv påverkan på personalens benägenhet att stanna kvar på en arbetsplats (Hunter, 

Neubert, Perry, Witt, Penney, & Weinberger, 2013; Bouzari & Karatepe, 2017). Det är 

fortfarande okänt vad det är för mekanismer och framförallt psykologiska faktorer som 

ligger till grund för de positiva utfallen som slutligen blir resultatet av ett servant 
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leadership (Chiniara & Bentein 2016; Liden, Panaccio via Meuser, Hu, & Wayne, 2014).  

 

Ny forskning har visat att det finns en koppling mellan servant leadership och kreativitet 

(Yang, Liu & Gu, 2017). Denna studie visade att individer samt grupper med en servant 

leader uppvisade en högre nivå av kreativitet än andra grupper. Hu och Liden (2011) kom 

fram till att en närvaro av en servant leader hade en positiv effekt på samarbetet inom 

gruppen samt kunde leda till en tydligare målbild.  

 

Bouzari och Karatepes (2017) studie på försäljare inom hotellbranschen visade att servant 

leaders som fyller sina följares tre grundläggande behov enligt SDT positivt påverkar 

deras PsyCap. PsyCap, eller psykologiskt kapital, är ett mått bestående av fyra variabler. 

Dessa fyra variabler är hopp, motståndskraft, optimism, och upplevd självförmåga. En 

annan studie från Chiniara & Bentein (2017) visade att grupper med servant leaders 

skapar en starkare samhörighet. Anledningen till detta går att koppla till det faktum att 

servant leaders inte gjorde någon skillnad på individerna i gruppen vilket ledde till att 

jämförelserna inom gruppen på individnivå minskade kraftigt samtidigt som kvaliteten på 

samarbetet ökade. Utöver detta visade det sig att individerna kunde uppvisa ett beteende 

likt ledaren även utåt mot individer utanför gruppen.  

Servant leadership har vidare visat sig ha en positiv effekt på anställdas psykiska 

välmående (Rivkin, Diestel och Schmidt, 2014). I denna studie fann även forskarna 

indikationer på att de anställdas stressnivåer minskade under ledarskapet vilket i sin tur 

resulterade i ökad kreativitet.  

 

I avsaknad på en tydlig definition tog Stone och Russel (2002) fram en modell (figur 1) 

som de ansåg innehöll de 20 mest distinkta attributen hos en servant leader enligt 

Greenleafs böcker. De första tre rutorna tar endast hänsyn till ledaren själv medan de 

följande tre beskriver interaktionen mellan ledaren samt följarna. Stone och Russel (2002) 

menade att den kärntro en servant leader har ses som en oberoende variabel då detta är 

högst individuellt. De medföljande (rutan längst ner till vänster) attributen verkar som 

påverkade variabler för de nio funktionella huvudattribut (översta rutan i mitten). De nio 

funktionella attribut motiverade Stone och Russel (2002) genom att dessa var de som 

uppmärksammades frekvent genomgående i litteraturen. Trots att dessa attribut ses som 

distinkta menade Stone och Russel (2002) att de alla var kopplade till varandra, och i 

vissa fall hade en direkt påverkan på varandra. 
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Figur 1: Servant leadership (Stone & Russel, 2002, 154) 

 

2.1.3  Servant leadership- ett coachande förhållningssätt 
De framgångar som finns inom idrotten kopplas ofta till hur idrottscoacher genom 

stöttning kan utveckla personer som idrottar till att prestera på topp. Whitmore (2013) 

menar att företag idag förflyttar sin ledarskapsstil från en hierarkisk styrning till ett mer 

coachande förhållningssätt för att kunna uppnå större framgångar. Inom idrottsvärlden 

används ofta ett coachande förhållningssätt då coaching syftar till att flytta människor dit 

de vill hamna med sin prestation genom att utöva en idrott (Berg, 2002). 

 

Syftet med ett coachande förhållningssätt är att individen som blir coachad ska uppnå 

beteendeförändringar och framgång genom en ökad förståelse kopplat till självinsikt 

(Whitmore, 2013). Coachen ska genom att ställa rätt frågor kunna ge insikt och verktyg 

som stärker individen till att utvecklas och bli mer effektiv i sin roll som utövare oavsett 

om det handlar om idrott, arbetsliv eller privat utveckling (Whitmore, 2013). Boyce, 

Jackson och Neal (2010) menar att det är relationen mellan coachen och den coachade, 

samt den tillit och engagemang som coachen uppvisar som är den viktigaste aspekten för 

hur pass effektivt coachingen uppfattas av mottagaren.  

Passmore (2009) beskriver tennisexperten Timothy Gallwey som en av de första som 

använde sig av coaching inom idrott och beskrev coaching som ett sätt att hjälpa individer 
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till att hitta sätt att dra maximal nytta av sina prestationer och att detta görs mest effektivt 

genom att hjälpa dem att hitta den egna förmågan till utveckling och inte genom 

instruktion eller undervisning. Kritik som råder mot coaching som verktyg är att det inte 

kräver några kunskaper inom det ämne som personen ska coacha i utan att det enbart 

syftar till att coacha, till skillnad från att exempelvis vara en mentor och ha mycket god 

kännedom om det ämnesområdet som man leder och stöttar en person i (Passmore, 2009).  

 

2.2 Motivation 

Ordet motivation kommer ursprungligen från det latinska ordet movere som betyder 

rörelse (Shafi, Meenakshi & Choudhury 2016) och är det som leder till att människor 

initierar och utför en uppgift av egen fri vilja. Det kan fungera som kompass för ett 

mänskligt beteende, och kan påvisa en individs värderingar, föreställningar och attityder 

(Shafi, Meenakshi & Choudhury, 2016). Vidare menar Shafi, Meenakshi och Choudhury 

(2016) att motiv ofta påverkar individers uppfattning, kognition, känslor och beteende. 

Halepota (2005) definierar motivation enligt följande: en persons aktiva deltagande och 

engagemang för att uppnå de efterfrågade resultaten. Halepota (2005) menar att begreppet 

motivation är abstrakt eftersom olika strategier leder till olika resultat vid olika tillfällen 

och det finns inte en enda strategi som kan ge garanterat positiva resultat vid varje enskilt 

tillfälle. Lindner (1998) definierar motivation som den inre kraft som driver individer att 

genomföra personliga eller organisatoriska målsättningar.  Ryan och Deci (2000b) menar 

att motivation handlar om energi, riktning, uthållighet och likvärdighet, det vill säga alla 

aspekter av aktivering och avsikt.  Gagné, Edward och Deci (2005) delar upp motivation i 

olika kategorier (se figur 2) där motivationen anses mer eller mindre påverkningsbar. 

Detta är en mer komplex bild av motivation, där skillnad tillskrivs mellan olika typer av 

motivation. 

 

Det finns många olika definitioner av begreppet motivation. Vi har valt att i vår 

undersökning använda oss av SDT som modell för att beskriva motivation med dess inre 

och yttre motivationsfaktorer och de tre grundläggande psykologiska behoven av 

autonomi, kompetens och samhörighet.  
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2.2.1  Self-Determination Theory 

SDT är en teori som förklarar begreppet motivation och menar att det finns olika typer av 

motivation. Ryan och Deci (2000) beskriver skillnaden mellan inre och yttre 

motivationsfaktorer och menar att om motivation är högt värderat så leder det till 

förbättrade prestationer och att det därför är en viktig kunskap i roller där målsättningen 

och arbetsuppgiften är att möjliggöra för en annan individ att agera och prestera. SDT 

innebär en utveckling av individens inre resurser genom personlig utveckling och 

möjligheten för självreglering av beteendemönster (Ryan & Deci, 2000). Teorin grundar 

sig i att individen har en vilja att utvecklas och uppnå mål oberoende av bakgrund eller 

kultur (Ryan & Deci, 2000). Grundtanken med SDT är att det är viktigt att förstå vad en 

person har för typ av motivation (se figur 2) vilket även skulle göra det lättare att förutse 

psykologisk hälsa, välbefinnande, effektivitet, problemlösningsförmåga (Deci & Ryan, 

2008). Människor kan motiveras eftersom de värdesätter en aktivitet eller för att det finns 

ett externt tvång. De kan uppmanas till agerande genom ett intresse eller genom en 

belöning. De kan uppträda utifrån en känsla av personligt engagemang för att utmärka sig 

eller av rädsla för att bli övervakade (Deci & Ryan, 2000). Dessa skillnader mellan internt 

intresse och externa förmaningar är någonting som alla kan känna igen sig i. Det kan vara 

förmaningar från föräldrar i barndomen till närmsta chefen i arbetslivet. 

 

De mest centrala skillnaderna i SDT är mellan autonom (självstyrande) motivation och 

kontrollerad motivation. Även amotivation är en del av SDT som innebär att det är total 

avsaknad av motivation (Deci & Ryan, 2000). Fokus inom SDT är riktat dock mot den 

inre och yttre motivationen då den är påverkningsbar till en annan grad än amotivation. 

Autonom motivation innefattar både den inre och yttre motivationen där den inre 

motivationen grundar sig i en individs intresse för en aktivitet där prestationen genomförs 

med passion till skillnad från kontrollerad motivation som styrs av exempelvis tvång från 

en ledare (Deci & Ryan, 2008). Jämförelser mellan individer som har inre motivation 

istället för yttre motivation visar högre engagemang, entusiasm och förtroende (Deci & 

Ryan, 2000). 

 

2.2.2 Inre eller yttre motivation 

Skillnaden mellan inre motivation och yttre motivation är huruvida drivkraften för att 

genomföra en uppgift kommer från individens eget intresse eller via yttre faktorer som 

exempelvis lön (Gagné, Edward & Deci, 2005). Vidare menar Gagné, Edward och Deci 
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(2005) att yttre motivation delas in i fyra kategorier (se figur 2) som sträcker sig från en 

mer kontrollerad till en mer autonom motivation samt att yttre motivation är 

påverkningsbar.  

 

De autonoma kategorierna av yttre motivation är reglering via identifikation, det vill säga 

när det finns incitament för individen att exempelvis lära sig någonting för att kunna 

uppnå personlig vinning. Den absolut mest autonoma formen av yttre motivation är 

integrerad reglering, när en individ har implementerat nya värden och beteenden och 

slutligen tar till sig de nya synsätten som att det är personens egna. 

 

Mindre självbestämmande typer av yttre motivation är introjicerad reglering och extern 

reglering. Introjicerad styrning är en mer kontrollerad motivation som går att förklara 

genom att en anställd kan genomföra en aktivitet för att undvika ångest och skamkänslor 

men även för att känna sig stolt. Med extern reglering menar Ryan och Deci (2000) att 

man tillgodoser en extern efterfrågan för att nå fördelar, exempelvis om man tar ett högre 

ansvar kan lönen förbättras. Gagné, Edward och Deci (2005) har presenterat ett 

kontinuum som visar hur internaliserat ett beteende är och vilken typ av motivation som 

de olika graderna innebär. Desto mer en uppgift blir internaliserad av individen desto mer 

likvärdig blir den inre motivationen den yttre motivationen.  

 

En individ kan följa lagstiftningen för att det finns en extern reglering att den ska göra så, 

men ifall beteendet internaliseras och blir en del av vad en individ tycker är rätt och hur 

den bör agera i samhället så är det en integrerad reglering och motivation kommer inifrån  

individen. 
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Figur 2: Kontinuum över reglerad motivation. (Gagné, Edward & Deci, 2005, 336) 

 

SDT-modellen är inte en stegteori vilken innebär att man inte måste flytta sig igenom 

modellen steg för steg med hänsyn till vissa beteenden, de olika stegen återfinns i figur 2. 

Istället används teorin för att kategorisera i vilken utsträckning personer har integrerat 

regleringen av ett beteende. SDT föreslår att under optimala förhållanden kan personer 

när som helst integreras med ny reglering (Gagné, Edward & Deci 2005). 

 

2.2.3 Grundläggande psykologiska behov 

Inom SDT finns det en metateori inom området motivation där det har definierat tre 

grundläggande behov. Dessa tre grundläggande behov är; autonomi, kompetens och 

samhörighet. Ifall dessa tre behov tillfredsställs menar Gagné, Edward och Deci (2005) 

att det lägger grunden för inre motivation och internalisering. Behovet av autonomi 

menar Deci och Ryan (2008) är att individen mår bättre av att känna att ett val är frivilligt 

och att det sker på ett eget initiativ. Vidare menar Ryan och Deci (2008) att behovet av 

kompetens innefattar individens vilja att övervinna utmanande uppgifter och nå ett 

uppsatt mål. Behovet av samhörighet visar att individen strävar efter tillfredsställande 

relationer. Enligt SDT menas att då en individ upplever tillfredsställelse av behoven för 

samhörighet och kompetens i förhållande till ett särskilt beteende så främjar det 

internaliseringen av dess värden och reglering. Graden av tillfredsställelse av autonomi är 

det som skiljer om det blir integrerad, identifikation, eller reglering via interjektion 

(Gagné, Edward & Deci, 2005).  

 

Dessa tre psykologiska behov kan appliceras på idrottsutövare och deras ledare (Ryan, 
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Williams & Deci, 2009). Inom idrott menar Deci & Ryan (2000a) att många fysiska 

aktiviteter är nöjen i sig och då inte behöver någon extern reglering för att motivera ett 

utövande av aktiviteten. Vidare menar Ryan, Williams och Deci (2009) att även om en 

idrott kan vara motiverande för en utövare så kan ett kontrollerande ledarskap leda till att 

utövaren tappar motivationen. Liknande händelseförlopp kan ske då en utövare får ett 

uppdrag som upplevs som oövervinnerligt, således kan en känsla av otillräcklighet 

uppstå. Om ledaren är kontrollerande och inte når fram till individen på rätt sätt är det 

möjligt att individen inte känner någon autonom motivation vilket i sin tur kan leda till att 

motivationen helt avtar. 

 

2.3 Individuell idrott 

Brasiliansk jiu jitsu är en individuell idrott trots att träningen sker i grupp. Individuell 

idrott skiljer sig från lagidrott i det uppenbara avseendet att individen själv står för sin 

prestation där det är den enskilda prestationen som kommer att räknas. Det har visat sig 

att det skiljer sig mellan hur mycket en ledare låter sina utövare vara delaktiga i 

utformningen av träningen vad det avser individuell idrott kontra lagidrott (van de Pol, 

Kavussanu, & Kompier, 2015). En studie av Hollembeak och Amorose (2005) visade att 

ledarskapets utformning påverkade känslan av samhörighet och att samhörighet tydligt 

indikerade högre grad av inre motivation. Horn (2002) via Hollembeak och Amorose 

(2005), föreslår att varierande behandling från ledare kan härledas till personliga faktorer 

och olika situationer, vilket leder till att utövare behandlas olika.  

 

2.4 Servant leadership och SDT 

En av få studier på servant leadership och SDT stod Chiniara och Bentein (2016) för. I 

denna studie gjord på kanadensiska företag inom teknik och tillverkningsbranschen fann 

de att då en ledare mer agerar som en servant leader desto bättre tillgodosågs följarnas 

grundläggande behov enligt SDT. Studien visade att följarnas arbetsprestationer 

förbättrades under denna typ av ledarskap. Denna studie fokuserade dock inte på 

motivation utan på följarnas prestation kopplat till deras arbetsuppgifter.  
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2.5 Sammanfattning av teori 

Under detta kapitel har vi redogjort för de två teorier vi använder oss av i denna studie. 

Servant leadership är en ny teori som skiljer sig åt från övriga ledarskapsteorier då den 

sätter följarna i fokus. Som vi tidigare nämnt så finns det sparsamt med studier på servant 

leadership. De få studier som finns har visat att följarnas prestationer (Chiniara & 

Bentein, 2016) samt intellektuella kapital förbättras (Chiniara & Bentein, 2017). Vi vill 

specifikt undersöka servant leaderships koppling till motivation enligt SDT-teorins tre 

grundläggande behov och gör det enligt nedan modell som visar hur vi i denna studie 

kopplar samman servant leadership med SDT. 

 

 

  

Figur 3: Koppling mellan servant leadership och motivation. (Egen) 

 

Modellen visar delar i servant leadership som vi genom vår studie har funnit vara av stor 

betydelse för att tillgodose SDT-teorins tre grundläggande psykologiska behov som 

Gagne, Ryan, och Bargmann (2003) menar ger förutsättningar för att öka möjligheten för 

utövarna att uppleva högre grad av tillfredsställelse och inre motivation. 
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3. Metod 

I metodkapitlet redogör vi för studiens tillvägagångssätt. Vi belyser den metod vi använt 

oss av samt tar upp den kritik som kan finnas mot denna metod. 

 

3.1 Urval 

Då det som tidigare nämnts endast finns en studie på servant leaderships koppling till 

idrottares upplevda motivation (Rieke, Hammermeister & Chase, 2008) ansåg vi att detta 

kunde vara ett intressant spår att forska vidare på. Den tidigare som Rieke, 

Hammermeister och Chase (2008) syftar till behandlade basketspelare vilket är en 

kollektiv idrott varför vi valt att avgränsa oss till individuella idrottare då detta är ett 

outforskat område.  

 

För att komma i kontakt med våra respondenter valde vi att presentera vår studie på 

idrottsföreningens hemsida följt av de kriterier vi på förväg bestämt oss för. Dessa 

kriterier var att respondenterna skulle vara minst 18 år gamla samt ha tränat på klubben i 

minst ett år. Totalt anmälde sig 12 individer till att delta som respondenter i denna studie 

varav vi fick ett bortfall. Detta val av urval kan ses som avsiktligt urval, det avsiktliga 

urvalet är enligt Yin (2011) en vanlig insamlingsmetod vid kvalitativ forskning. Tanken 

med detta urval är att få tillgång till de respondenter som är mest nyttiga för studien.  

 

Respondenternas bidrag till denna studie är att de fått uppleva tränarens ledarskap i minst 

ett år. Detta ansåg vi vara nödvändigt för att de då kunde ge en mer rättvisande samt 

kritisk bild av ledarskapet i jämförelse med individer som hade tränat under en kortare tid 

i klubben.  Vi hade även ett krav att respondenterna skulle träna kontinuerligt på klubben 

och vara aktiva deltagare av samma anledning. Vidare ger de en ny form av insikt om hur 

idrottsutövare kan påverkas av servant leadership i en träningsform som saknar ett 

kollektivt mål då det sedan tidigare saknas forskning inom detta område (Rieke, 

Hammermeister & Chase, 2008). 

 

En svårighet med studier av servant leadership ligger i nedan citat från Greenleaf (1977, 

6). 
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Do they, while being served, become healthier, wiser, freer, more autonomous, 

more likely themselves become servants? 

 

Enligt denna definition går det med andra ord inte på förväg att avgöra om en ledare i 

själva verket är en servant leader. Valet av studieobjekt föll dock på denna tränare efter 

att vi talat med idrottsutövare och deras bild av deras tränare. Baserat på detta upplevde vi 

att den tränare vars elever vi valt att intervjua bäst passade in på de drag som är 

karaktäristiska för en servant leader enligt Greenleaf.  

 

Nedan visar vi en övergripande tabell med bakgrundsinformation över de respondenter 

som deltog i vår studie. Samtliga respondenter, med undantag från R7, är män och alla 

har gemensamt att de utövar brasiliansk jiu jitsu på en kampsportsklubb i södra Sverige. 

Under ett typiskt träningspass finns det enligt tränaren mellan 30- 40 idrottsutövare.  

Genomsnittlig ålder för respondenterna är 33,9 år, och den genomsnittliga tiden för hur 

länge de har utövat brasiliansk jiu jitsu på den aktuella klubben är 36,9 månader, och de 

lägger ner i snitt 5,3 timmar i veckan på sin träning på klubben.  

 

Respondent Ålder Tid för utövande Tid per vecka 

1 30 2 år 6 mån 5-6 timmar 

2 19 3 år 3-4 mån 9-10 timmar 

3 45 7 år  8 timmar 

4 - - - 

5 34 2 år 2-6 timmar 

6 36 1år 3-6 timmar 

7 30 2 år 6 mån 11 timmar 

8 42 1 år 3 timmar 

9 31 7 år 6 mån 4-8 timmar 

10 46 3 år 2-6 timmar 

11 29 1 år 3-4 timmar 

12 31 3 år 5-9 timmar 

Tabell 1: Respondenterna (Egen) 
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3.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden som vi valt för denna studie är en forskningsmetod som utgår 

från att skapa en kontextuell förståelse (Bryman & Bell, 2011; Trost, 2010) snarare än att 

ge generella förklaringar. Vi har valt denna metod är då vi vill skapa en djupare förståelse 

för våra forskningsfrågor istället för att mäta något. Därför vill vi vara tydliga med att de 

mönster vi uppmärksammat genom denna studie inte på något sätt är tänkta att ses som 

allmän kunskap utan endast är vår tolkning av den situation vi undersökt.  

 

3.3 Induktion 

En induktiv ansats innebär att man utgår från empirin istället för teorin (Fejes & 

Thornberg, 2015) och utifrån sina fynd skapar teorier. Denna typ av tillvägagångssätt är 

oftast kopplat till forskning med kvalitativ metod (Yin, 2011).  

Vi ville med andra ord inte testa hypoteser i denna studie som är fallet vid en deduktiv 

ansats (Bryman & Bell, 2011), utan istället att skapa en förståelse av en situation vilken i 

sin tur kan leda till teorigenerering.  

 

3.4 Ontologi 

Ontologi betyder ”läran om det som är” (Justessen & Mik-Meyer, 2010). Med andra ord 

kan man se det som det sätt på vilket man ser på världen och hur den är beskaffad. 

Widerberg (2002) menar att en ontologi där människan är helt unik till allt annat på 

jorden gör att man behöver en annan typ av forskningsmetod än som vid 

naturvetenskapliga fenomen. Precis som Widerberg (2002) påpekar menar vi att man vid 

studier av människan behöver utgå från en typ av ontologi som är konstruktivistiskt. Vi 

anser att denna typ av kunskap är högst situationsbunden vilket innebär att resultatet vid 

en annan klubb mycket möjligt hade kunnat visa ett annat resultat än det vi kom fram till. 

Denna ontologi innebär att den kunskap vi har om världen är konstruktioner av 

verkligheten (Justessen & Mik-Meyer, 2010). Kunskap om mänskliga företeelser inom 

olika situationer kan därför skilja sig åt, eller som Bryman och Bell (2011) menar om 

konstruktivismen, ”sociala företeelser och kategorier inte bara skapas via socialt samspel 

utan att de också befinner sig i ett tillstånd av ständig revidering”. 
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3.5 Epistemologi 

Epistemologi är det sätt på vilket man ser på kunskap (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Då 

vår förståelse av det fenomen vi undersökt baseras på vår tolkning av respondenternas 

svar kommer vi att utgå från en hermeneutisk ansats. Ordet hermeneutik kommer från 

grekiskans hermene´vein och betyder tolka (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Denna 

kunskapssyn utvecklades i samband med de problem som uppstod då religiösa texter 

skulle tolkas och översättas (Eriksson & Hultman, 2014). Bryman och Bell (2011) menar 

att ett av de primära fokusområdena för kvalitativa forskare är att försöka se världen med 

respondenternas ögon samtidigt som Eriksson och Hultman (2014) beskriver 

hermeneutisk metod som ett sätt för forskaren att leva sig in i och förstå en annan individs 

handlingar. Därför menar vi att en hermeneutisk ansats är att föredra i denna studie, då 

det är ett samhällsvetenskapligt fenomen vi kommer att studera som vidare kan tänkas 

variera inom olika situationer. Denna syn delas av Bryman och Bell (2011) som anser att 

det är viktigt att välja epistemologisk ansats baserat på vilket studieobjektet är.  

 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Inom forskningen finns det riktlinjer rörande etik gällande studier och hur de bör 

genomföras. Nedan följer en beskrivning av etiska regler som Bryman och Bell (2011) 

belyser och som vi valt att arbeta efter. 

 

Informationskravet 

Samtliga respondenter ska i förväg informeras om vilka moment som ingår i 

undersökningen samt vilket syfte den har (Bryman & Bell, 2011). För att säkerställa detta 

valde vi att skicka över information om studien till respondenterna veckan innan 

intervjuerna. Här presenterade vi studien och dess syfte mer i detalj samt de frågor som 

skulle användas.  

 

Samtyckeskravet 

Respondenterna måste informeras om att deras medverkan är frivillig samt att de har rätt 

att avbryta intervjun när de vill (Bryman & Bell, 2011). Frostling-Henningsson (2017) 

nämner även att samtycke från föräldrar kan behövas om respondenten är under femton år 

gammal samt om studien är av ”etiskt känslig karaktär”. Då det kan vara svårt att avgöra 

var gränsen för det som är etiskt känsligt går, satte vi en lägsta åldersgräns på 18 år för 



 

20 

respondenterna. Vidare informerades respondenterna i förväg (se informationskravet) om 

att deras medverkan var frivillig.  

 

Konfidentialitetskravet 

Varje individ som är delaktig i en intervju ska skyddas på så sätt att det inte går för en 

utomstående individ att identifiera en respondent och dennes svar (Frostling-

Henningsson, 2017). Vi har därför valt att inte namnge vare sig respondenter eller den 

idrottsförening där respondenterna utövar sin idrott. Detta för att i största möjliga mån 

hålla oss inom ramarna för detta krav.  

 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att samtlig information som samlas in från respondenter endast 

får lov att användas för studiens syfte (Bryman & Bell, 2011).  

 

Falska förespeglingar 

Det sista etiska kravet rör falska förespeglingar. Enligt Bryman och Bell (2011) innebär 

detta kort att vi som forskare inte får lov att ge respondenterna vilseledande information.  

 

3.7 Datainsamlingsmetod 

Bryman och Bell (2011) nämner den deltagande observationen, kvalitativa intervjuer, 

fokusgrupper, och språkbaserade metoder som exempel för olika metoder för insamling 

av data. Det metodval vi använt oss av för denna studie är kvalitativa intervjuer. För att 

kunna behålla flexibiliteten i vår undersökning föll valet på semistrukturerade intervjuer. 

Fördelen med detta tillvägagångssätt är att vi som intervjuar inte är låsta till att använda 

oss av vår intervjuguide utan kan ändra frågeställningen om det finns något som väcker 

intresse av respondenternas svar och som vi vill undersöka närmare genom att ställa fler 

frågor till följd av det svar som respondenten ger (Bryman & Bell, 2011). 

 

3.8 Intervjuerna 

En viktig del av intervjuerna är den plats intervjuerna sker. Trost (2010) nämner att det är 

fördelaktigt att använda platser där respondenten känner sig trygg samt där man kan 

samtala i lugn och ro. Vidare menar Trost (2010) att man ofta kan låta respondenten 

välja, men att intervjuaren även lägger fram förslag så att respondenten inte känner att 
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den helt ansvarar för detta. Därför valde vi att inför intervjuerna låta respondenterna välja 

samt lägga fram ett par alternativ. Samtliga respondenter tyckte att det gick bra med att 

genomföra intervjuerna i samband med träning i ett privat rum i anslutning till 

träningslokalen. Under samtliga intervjuer valde vi att sitta en och en med 

respondenterna. Trost (2010) menar att det ur respondentens synvinkel kan vara 

fördelaktigt med detta upplägg då de lätt kan uppfatta det som att de ligger i underläge då 

det är mer än en individ som ställer frågor under intervjun.  

 

3.9 Kritik 

En del av den kritik som finns att rikta mot den kvalitativa forskningen är att den kan vara 

för subjektiv (Bryman & Bell, 2011). Kritiken består till stor del av det faktum att 

kvalitativa forskare kan få svårt att vara objektiva vid en undersökning. Det faktum att 

analysen vidare är tolkande i sin art gör att resultatet vid undersökningar kan ifrågasättas. 

För att gardera oss mot detta har vi valt att genomföra en respondentvalidering vid 

intervjuerna där vi i efterhand kontrollerat att våra tolkningar stämt väl överens med 

respondenternas upplevelser. Bryman och Bell (2011) menar att detta är ett sätt för att 

minska den klyfta som kan tänkas uppstå mellan respondenternas upplevelse och 

forskarens tolkningar.  

 

Ett annat problem som Bryman och Bell (2011) tar upp är svårigheterna att generalisera 

resultaten. Detta beror på det faktum att det vid insamling av data vid denna typ av metod 

är urvalet tämligen begränsat jämfört med kvantitativ metod. Vårt val av kvalitativ metod 

beror dock på att vi vill skapa en djupare förståelse av det fenomen vi undersöker. 

 

3.10 Kvalitet 

För att säkerställa att vår studie motsvarar de kvalitetskrav har vi valt att arbeta efter de 

kriterier som Bryman och Bell (2011) för fram som passande vid kvalitativa 

forskningsmetoder. Nedan följer en beskrivning av dessa samt hur vi valt att forma vår 

studie efter dem.  

 

Tillförlitlighet 

För att en studie ska hålla en hög kvalitet är det viktigt att det som presenteras är 

tillförlitligt. Bryman och Bell (2011) förklarar detta som att studien skall ha genomförts 
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enligt rådande forskningsregler samt att resultaten respondentvalideras. Gällande de 

rådande forskningsreglerna har vi använt oss av litteratur inom det kvalitativa 

forskningsområdet och beskrivit det i detalj under studiens metodavsnitt för att skapa den 

transparens som krävs för att kritiskt kunna granska vårt arbete.  

 

Med respondentvalidering menar Bryman och Bell (2011) att de resultat man kommit 

fram till återkopplas till respondenterna för att se om dessa stämmer. Då vi i denna studie 

utgått ifrån en hermeneutisk ansats ansåg vi att det var av yttersta vikt att resultaten 

återkopplades till respondenterna. Detta gav dem en möjlighet till att korrigera vårt 

resultat om vi uppfattat deras svar på ett felaktigt sätt.  

 

Överförbarhet 

Med överförbarhet menas att studien bör beskrivas i detalj för att kontrollera hur pass 

överförbara resultaten är till andra situationer (Bryman & Bell, 2011). Genom att i detalj 

beskriva studiens metodologi samt empiri anser vi att vi lagt grunderna för att detta ska 

kunna genomföras.  

 

Pålitlighet 

Pålitligheten av en studie kan ses som en fortsättning på tidigare två kriterier. Bryman 

och Bell (2011) menar här att samtliga delar av studien ska finnas tillgängliga. Detta kan 

dock tolkas som att det står i strid med konfidentialitetskravet som vi tidigare avhandlat. 

Detta gör att vi inte kan lämna ut allt det material vi tagit fram. För att kringgå detta har 

vi istället beslutat att transkribera intervjuerna som finns att få som en separat bilaga.  

 

Konfirmering 

Det sista kvalitetskravet rör konfirmering och detta behandlar forskarens objektivitet 

gällande studien (Bryman & Bell, 2011). För att säkerställa detta valde vi bland annat att 

transkribera intervjuerna vilket möjliggjort en granskning av vår objektivitet.  

 

3.11 Bearbetning av analys av empirisk data 

Som analysmetod för de data vi har samlat via våra semistrukturerade intervjuer har vi 

använt oss av tematisk analys, vilket är en mångsidig och beprövad metod inom kvalitativ 

psykologisk forskning enligt Braun och Clarke (2006). 
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Braun och Clarke (2006) menar att merparten av kvalitativa metoder har någon form av 

inslag av tematisk analys i sig och att den teorifria tematiska analysen är induktiv.  

Att analysen är induktiv innebär att den data vi anskaffar oss under våra intervjuer inte 

kommer att anpassas till vår befintliga teori. Teman är istället utformade utifrån att det 

fångar något av intresse som står i relation till studiens syfte eller ett mönster som går att 

utrönas utifrån respondenternas svar (Braun & Clarke, 2006). Vi har valt att använda 

teman enligt SDT-modellens grundläggande psykologiska behov vilka är kompetens, 

samhörighet och autonomi. Vi har valt att använda dessa teman då vi anser att de står i 

relation till studiens syfte.  

 

Vi påbörjade den tematiska analysen redan vid transkriberingen av vårt material för att 

hitta mönster och likheter i respondenternas upplevelser av de frågor vi ställde i enlighet 

med Braun och Clarke (2006) som menar att stor vikt bör läggas på att analysera data väl 

genom att föra anteckningar av data som har uppmärksammats och som är av särskilt 

intresse. För att hitta mönster och likheter valde vi att läsa igenom transkriberingarna 

upprepade gånger samtidigt som vi förde anteckningar. Detta gjorde att vi efter hand 

kunde se likheter i respondenternas svar. Svar där respondenterna exempelvis valde att 

lyfta fram vänner, umgänge, och familj kopplade vi till det grundläggande behovet 

samhörighet.  

 

Det finns enligt Braun och Clarke (2006)  två olika förhållningssätt till litteraturen av den 

tematiska analysen. Den första är att som författare inte engagera sig i litteratur innan 

analysen är utförd, detta för att undvika en anpassning eller ett så kallat ”tunnelseende” 

där det baseras på redan befintlig teori inom ämnesområdet. Det andra förhållningssättet 

innebär att den teoretiska litteraturen involveras, detta kan påstås stärka analysens 

kvalitet. Vi har varit öppna och hållit vår teori borta när vi har analyserat materialet men 

det går inte att säga att teorin inte har påverkat vår syn på det material som våra 

respondenter har bistått med. 

 



 

24 

 

4. Empiri 

Under empirin presenterar vi respondenternas svar från intervjuerna. Vi har valt att 

presentera dem under de tre rubrikerna, samhörighet, kompetens, samt autonomi, vilka 

är de tre grundläggande behoven enligt SDT. Vi inleder med en beskrivning av 

brasiliansk jiu jitsu och respondenternas övergripande syn på tränaren.  

 

4. 1 Brasiliansk jiu jitsu 

Nedan ges en kort beskrivning av brasiliansk jiu jitsu som idrott och dess bakgrund. 

Informationen är hämtad från www.blackbeltmag.com. 

 

Brasiliansk jiu jitsu är en kampsport som utvecklades i början på 1900-talet i Brasilien. 

Tanken var att det skulle ge en mindre individ möjlighet att försvara sig mot en större 

förövare genom användning av specifika tekniker. Kampsporten utövas huvudsakligen på 

marken även om det finns stående inslag. Det förekommer inga slag eller sparkar inom 

brasiliansk jiu jitsu utan målet är att vinna över sin motståndare genom strypningar och 

ledlås.  

 

4.2 Tränaren 

På frågan om tränaren motiverar respondenterna svarar samtliga att han gjorde det. 

Svaren varierade i form av på vilket sätt han lyckas med detta samt detaljgraden på hur 

han gör det. R10 svarar att han motiveras av tränaren både på träning samt på ett 

personligt plan medan R12 beskriver hur han motiveras av tränarens engagemang samt 

kunnighet. Vidare uppskattar han det faktum att det inte verkar finnas några dumma 

frågor samt att tränaren alltid är på bra humör vilket han känner smittar av sig. 

 

R12: Dels så motiveras jag av honom genom hans engagemang och kunnighet. Jag 

tycker att han är grymt duktig på att lära ut och han är riktigt kunnig. Det finns 

verkligen inga dumma frågor när det gäller träningen utan han har i princip svar 

på allt och det är motiverande tycker jag. Sedan motiveras jag även av att ha 

honom i min närhet då han alltid är på ett så bra humör och det är något som gör 

att det också blir en skön stämning på träningen. 
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Tre av respondenterna menar att de motiveras av tränaren genom hans engagemang och 

att han alltid finns där och pushar dem att bli bättre. R1 beskriver det som att det är bra 

driv i honom och att han pushar en hela tiden. R2 beskriver det på ett liknande sätt att 

tränaren finns där och pushar när han är trött vilket han känner är motiverande. Den 

stämning tränaren bidrar med leder till ökad motivation enligt tre respondenter. R6 

beskriver det kort som att den goda stämningen tränaren bidrar med är motiverande 

medan R8 känner att det faktum att tränaren är snäll och trevlig samt tar hand om alla 

skapar motivation. 

  

Två av respondenterna menar att tränaren är tillgänglig för dem och att detta är en 

motivationshöjare. R11 beskriver det hur han dels uppskattar att tränaren har en förmåga 

att lyfta människorna runt honom, men även det faktum att han lägger märke till när man 

är nere och att han i dessa fall kommer fram och pratar med en. 

  

R11: Jag kom och tänka på det väldigt väldigt mycket och jag inser också det som 

jag sa innan möjligheten att kunna lyfta andra människor är en sak jag respekterar 

hos andra och det ser jag väldigt mycket hos tränaren här. Det är inte så att han 

bara har hel fokus att bli bra på jiu jitsu utan han lägger märke till när man kanske 

är nere på andra sätt och vis. Små saker som ett stödjande ord eller ett leende eller 

något sånt där kan göra väldigt mycket för personer i olika situationer. 

 

Samtliga respondenter upplever det som att tränaren alltid finns tillgänglig för frågor även 

vid sidan av träningen. R8 är den enda respondenten som aldrig haft ett behov av att 

kontakta tränaren vid sidan av träningen men tror samtidigt att tränaren hade funnits 

tillgänglig om behovet hade funnits. Övriga respondenter beskriver hur tränaren alltid 

finns där vare sig det handlar om telefonsamtal eller Facebook-chatt. 

 

R6: Jag brukar skriva till honom via Facebook ibland, vi har små konversationer, 

han är alltid tillgänglig, han svarar alltid. Jag har aldrig känt att jag är 

ovälkommen att fråga eller att skoja eller vad som helst. Så han är tillgänglig för 

mig. 
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På frågan om vilka karaktäristiska drag tränaren har lyfter fem av respondenterna fram 

hans positiva inställning samt att tränaren är väldigt välkomnande.  R6 beskriver honom 

som en glad, ärlig, och hjälpsam person som samtidigt är väldigt strukturerad. Denna 

karaktär menar han är perfekt för tränarrollen. Även R1 har liknande tankar och menar att 

tränaren är ganska komplett. Sju av respondenterna betonar hur ett av de karaktärsdrag 

tränaren besitter är att vara inkluderande och inte gör skillnad på folk. R2 berättar hur 

tränaren aldrig väljer att fokusera på den som är bäst i gruppen utan snarare lägger fokus 

på dem som ligger lite efter för att även de ska få ut så mycket som möjligt av tillfället. 

Även R10 lyfter fram relevansen av att inte ha en klubb där behovet av att vara störst bäst 

och vackrast och menar att tränaren har lyckats bra med att skapa atmosfär där alla är 

välkomna och tränar med varandra. 

  

4.3 Samhörighet 

På frågan om idrottsutövarna ansåg att samhörighet var viktigt för att öka motivationen så 

svarade samtliga elva respondenter att de gjorde det. Svaren varierade i detaljgrad men 

det gick tydligt att skönja olika mönster gällande vad det var som gjorde att 

samhörigheten spelade en stor roll. En av respondenterna menar exempelvis att 

samhörigheten är det absolut viktigaste för skapa motivation. Fem av de övriga utövarna 

betonar det faktum att samhörigheten mynnar ut i en vänskap där man får träffa sina 

vänner som i sin tur är motiverande. R6 har kopplat samhörigheten mer till att finnas där 

och höja varandra inför tävlingar och belyser detta faktum och menar på att man inför 

tävlingar behöver stöd då det inte går att lösa dessa förberedelser på egen hand.   

  

R5 upplever att samhörigheten är en viktig faktor men att han upplevde att den var 

starkare då han tränade fotboll. En intressant iakttagelse är att detta står i rak kontrast till 

R12 upplevelse gällande samhörigheten inom individuell kontra lagidrott där denne 

respondent menade på att samhörigheten kunde påverkas negativt genom inbördes tävling 

om vilka som skulle få spela på matcherna. I denna omgivning märkte R12 inte alls av 

denna inbördes kamp utan menade att det var en skön grupp med bra energi. 

  

R12: I fotbollen kunde jag ofta känna att var en tävling mellan vem som skulle få 

spela match och det kunde skapa dålig stämning i laget. Här har jag inte märkt av 

det så mycket och utan det känns verkligen som att det är en bra grupp med bra 

energi. 
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R11 ser det som att man blir starkare som individ i gruppen trots idrottens individuella 

art. Han ser sig som en del av en större grupp och liknar det vid en kvarleva sedan 

urminnes tider. R8 ser samhörigheten som viktig där han jämför det vid att vara som en 

familj där alla tar hand om varandra.  

 

R8: Jo alltså man skaffar kompisar och så, ett bra gäng och inga divor ingen sån 

elit som man bara tar hand om, alla är som en familj, samhörigheten är bra 

såklart. 

  

Sju av respondenterna menar att det till stor del ligger på tränaren att skapa en atmosfär 

som gör att folk känner sig välkomna och inte gör skillnad på individerna oavsett talang 

eller tävlingsambitioner. De menar även att det var en egenskap som tränaren besitter 

samt att det är en av de viktigaste egenskaperna. På frågan om vilka karaktäristiska drag 

ledaren har svarar R9 att tränaren är välkomnande och väldigt bra på att få alla att känna 

sig delaktiga i träningen. R7 går på en liknande linje där hon uppmärksammar hur 

tränaren är engagerad i alla trots träningsgruppens storlek. 

 

R7: Sedan att han är väldigt pedagogisk, otroligt engagerad i alla. Och han ser, 

han ser alla människor. När man kör sparring så hör man sitt namn, han skriker ut 

tips till folk, han kan folks namn och då känner sig, alltså vi är som barn och han är 

våran pappa och när har säger ”JAAA det är bra” och då blir man ju glad och då 

känns det bra för att man vill ju bli sedd av sin pappa eller sin ledare. 

 

Vikten av att ta egna initiativ för att stärka samhörigheten lyfter vissa av respondenterna 

fram. De menar här att de själva ser det som en viktig del att se till att detta följs, i 

synnerhet när det gäller de yngre och nya idrottsutövarna där fem av respondenterna 

belyser detta. Exempelvis så säger R7 att hon minns hur svårt det var i början för henne 

som ensam tjej i gruppen där hon till en början upplevde det som att hon hade svårt att 

passa in. Nu menar hon därför att hon ser det som viktigt att hälsa på alla under 

träningspassen och även försöker välkomna nya deltagare genom att påpeka lite extra när 

de gör något bra. Även R12 påpekar att han är noga med att ta han om nya medlemmar 

för att säkerställa att de känner sig välkomna. 
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På frågan om vad respondenterna anser att motivation innebär fick vi blandade svar. 

Dock kopplade tre av individerna ordet motivation på ett eller annat sätt till människor i 

deras omgivning. Här svarar R10 att motivation för honom är då människor hjälps åt med 

positiva tankar och idéer. R11 uttrycker sig istället så att motivation för honom är att 

arbeta för att få individer i sin omgivning att må bättre. 

  

R11: Motivation för mig är att kunna känna att jag har energin att göra min 

omgivning bättre kanske, känner att jag har det så motiverad till oändliga höjder, 

så länge folk runt omkring mig mår bra så mår jag bra och jag känner att jag kan 

lära mig att uppnå den känslan här. 

 

Effekten av samhörighet visar sig även kunna påverka respondenterna vid direkt brist på 

motivation. På frågan om vad som kan motivera i dessa lägen svarade tre av 

respondenterna att den samhörighet de upplever på klubben fyllde en sådan funktion. 

Både R2 samt R11 menar att de kan motiveras när någon hör av sig och påpekar att de 

kanske inte varit på klubben och tränat på ett tag där de då känner att de inte vill göra folk 

besvikna och tar sig dit för att träffa dem. R12 menar att brist på motivation ofta kan 

infinna sig efter jobbiga arbetsdagar eller en natts dålig sömn. I dessa fall menar han att 

han dels vet att han mår bättre efter träningspasset, men även ser det som en motiverande 

faktor i sig att ta sig ner till klubben och träffa sina vänner han inte har möjlighet att träffa 

dem alla vid sidan av träningen. 

  

4.4 Kompetens 

Under kategorin kompetens presenteras respondenternas egen syn på hur tränaren 

förmedlar kompetens så att deras målbild med träningen ska infrias, samt hur deras egen 

kompetens utvecklas. Målbilden skiljer sig åt mellan de olika respondenterna. Vi har fått 

ett brett spektra med svar som sträcker sig mellan att respondenterna utövar idrotten för 

att hålla sig i god fysiskt form både i nuet men även i framtiden till att utövarna tränar för 

att utvecklas och bli så bra som möjligt för att prestera på tävling. Fem av respondenterna 

har uttryckt sin målbild som att det viktigaste är att hålla igång och behålla en fysisk 

form. Två av dessa har även uttryckt att det inte bara är på ett fysiskt plan utan även på ett 

psykiskt plan, medan fyra av respondenternas målbilder riktade sig mot tävling. Övriga 

gjorde det för minskad stress, att ha roligt samt för den sociala aspekten. 
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Samtliga respondenter ansåg att feedback var en viktig aspekt för att kunna utvecklas. 

Vidare upplevde att de alla att de fick tillfredsställande feedback från deras tränare. Även 

om inte alla respondenter ställer frågor till tränaren vid sidan av träningen så upplever 

samtliga respondenter att det fanns möjlighet att ställa frågor även vid sidan om träningen 

vilket även majoriteten av respondenter menade att det var en viktig del för att kunna 

utvecklas i sitt idrottsutövande. R5 kände att feedback var det som var viktigast för att 

kunna utvecklas och upplevde tränaren väldigt kommunikativ samt väldigt duktig. R7 

menade att det även det kunde vara direkt motiverande att få feedback från någon som är 

mer erfaren än en själv då perspektivskillnaderna kunde gynna ens utveckling. R10 ser 

det också som en viktig del och menar att feedbacken kan ske på olika sätt där det inte 

alltid är nödvändigt med ett längre samtal utan att det ofta kan räcka med några få tips 

och uppmuntrande ord. 

 

R10: Ja fast feedback behöver inte vara ett långt peptalk, det räcker oftast med bra 

gjort, det kan vara enkla snabba kommentarer. 

  

Vidare ansåg samtliga respondenter att det var tränarens roll att ge konstruktiv feedback 

för att kunna utvecklas åt rätt håll genom att dela med sig av sin expertis, men även 

genom att observera detaljer hos den enskilde idrottsutövaren. R12 ser det som att det är 

viktigt att någon som är kunnigare ser till vad man gör så att utövarna inte lär sig något på 

fel sätt och därefter bygger vidare på en felaktig grund. R1 uttrycker sig på ett liknande 

sätt då han menar att det är viktigt att någon som är mer erfaren visar vägen till uppsatta 

mål och kan göra det på ett effektivt sätt istället för att enbart träna. R10 ser det som en 

viktig sak att tränaren inte är för generell i sitt ledarskap utan kan se till de individuella 

behoven då dessa kan skilja sig åt vilket han menar att tränaren är bra på att göra. R7 

bekräftar detta när hon säger att tränaren ser alla och där hans erfarenhet gör att han kan 

identifiera svåra perioder i utövarnas utveckling som vid platåer. 

  

R7: Han har ju varit med i så många år så han har ju sett det här, alltså alla går 

igenom samma platåer, alla går igenom de här svårigheterna, när man har kört 

fast så funkar ingenting och det är oftast innan det blir en förändring. Och då ska 

ju han se de här mönstren och se att OK nu går den här personen igenom just den 

här perioden och kanske, om man nu har en sådan tur att man har en sådan 
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tränare som kan säga till att det här det kommer liksom att gå över. Finnas där och 

se det som eleven inte ser. Och ha tålamod och ja, bara stötta liksom, finnas där. 

 

R1 lyfter hur han känner att många säkert hade önskat att få ut mer tid med tränaren för 

att kunna gå igenom feedbacken mer noggrant men att detta försvåras av 

träningsgruppens storlek.  

 

R1: Ja det tycker jag, vi är väldigt många just nu iallafall så jag tror nog alla hade 

känt att de hade velat sitta och snacka med tränaren ett par timmar för att få det 

mesta ut av det. Men tillräckligt för mig absolut. 

 

R11 upplever det som att han kanske inte alltid får feedback direkt från tränaren som han 

hade kunnat önska, men säger samtidigt att han känner att tränaren är tillgänglig för att 

ställa frågor även om han inte alltid utnyttjar detta.  

 

När vi analyserade respondenternas svar kunde man även se en gemensam uppskattning 

för att tränaren brinner för det han gör och hans genuina intresse av brasiliansk jiu jitsu. 

Han genomför sitt arbete med stort engagemang för utövarnas välmående och 

progression. R9 förklarar det som att tränaren brinner för det han gör och att detta smittar 

av sig. 

 

R9: Ja av alla tränarna här, de brinner för vad de gör, alla brinner olika, om man 

tar huvudtränaren så brinner han, det smittar av sig, man märker att han älskar 

vad han gör, det smittar av sig på hela gruppen. 

  

Det visade sig även att utöver engagemanget i idrotten och utövarnas utveckling så 

svarade tre respondenter även att han kan hjälpa till på ett personligt plan, när saker inte 

går sin väg i övriga livet så finns han där som en stöttepelare och att det är möjligt att 

prata med honom om saker i livet som inte rör idrottsutövandet. R10 berättar att han 

motiveras av sin tränare genom det stöd som denna ger honom både under träning och 

privat. Han förklarar hur tränaren alltid är tillgänglig för ett samtal vid tillfällen där han 

känner sig nere. På frågan om tränaren då är mer än bara en tränare svarar han: 

 

R10: Absolut, det upptäcker nog de flesta som börjar träna här. 
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Gällande utövarnas egen kompetens visar det sig hur även deras självförtroende kan 

utvecklas till det bättre genom det stöd tränaren ger. R7 berättar hur hon känner att hon i 

vanliga fall har ett dåligt självförtroende. Detta menar hon har ändrats sedan hon började 

träna på klubben. 

 

R7: Han har fått mig att tro på mig själv mer än jag trott på mig själv tidigare. Han 

har pushat mig på det sättet att det fått mig göra saker jag inte trodde att jag skulle 

kunna. 

  

På frågan om vad respondenterna kopplar till ordet motivation kunde fem av svaren 

kopplas till kompetens. R12 menar att motivation för honom innebär viljan att lära sig 

nya saker och utvecklas. Han menar exempelvis hur han ändrat perspektiv på motivation 

där han tidigare inte varit så glad för att prova på saker som han gör mindre bra.  

I samband med träningen har han dock vänt på det och väljer nu att medvetet utsätta sig 

för de situationer där han upplever en mindre trygghet. R7 har en snarlik syn där hon 

menar att utvecklingen av att utsätta sig för obekväma situationer gör att hon lär känna 

sig själv bättre. Hon förklarar hur hon fick panik under hennes första match och efteråt 

kände en besvikelse över att ha gett upp. Där upplevde hon att detta var en sida av henne 

själv som hon inte kände till och därför ville utforska vidare. 

  

4.5 Autonomi 

Möjligheten för deltagarna att påverka träningspassen gav varierande svar på frågan med 

avseende på träningspassets upplägg. Det var bara R7 som direkt svarade att hon hade 

möjlighet att uttrycka vad tränaren gör bra och dåligt. Hon menade vidare att tränaren tar 

till sig den kritiken i den mån det är möjligt. 

 

R7: Jag kan säga till tränaren när jag tycker att någonting är bra, jag kan säga till 

när jag tycker att någonting är dåligt. Jag kan säga att det här behöver vi göra 

mera av och då lyssnar han och tar till sig detta för att det är bra att även han får 

ta del av den här feedbacken. 

 

R2 menade exempelvis att det inte gick att påverka träningspassen. Dock menade R2 likt 

R10 att träningspassen var bra som de var och R10 sa här att han på grund av detta aldrig 
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upplevt att han behövt göra det. R8 menade att det gick mer att påverka på söndagar då 

det var öppen träning. Tre av de andra respondenterna svarade istället att man kunde 

påverka träningspassen genom den inställning man hade med sig på träningen.   

  

Den mest gemensamma förklaringen från de respondenter som ansåg att det inte gick att 

påverka träningspassen sa att det berodde på att det var en stor grupp och att det genom 

detta blev svårt att påverka träningspassets upplägg på individnivå. 

 

R12: Med tanke på hur många vi är på passen så är det svårt då tränaren redan 

lagt upp passen. Men samtidigt kan man se de som att det i viss mån går när man 

ställer sina frågor om vissa tekniker och då kan han ta den tiden för att visa så att 

man förstår. 

  

De respondenter som svarade på frågan ur ett perspektiv på sin egen insats menade bland 

annat på att det är möjligt att påverka träningspassen med sitt eget engagemang och vilja 

att prestera sitt yttersta efter givna förutsättningar. R11 upplevde det som att han i 

dagsläget kanske inte riktigt kunde påverka träningspassen då han inte utövat idrotten så 

pass länge men menade på att det kanske fanns möjligheter att göra det längre framöver. 

Dock betonade han att det alltid fanns möjligheter att ställa frågor vilket även merparten 

av respondenterna höll med om. 

  

R11: Jag känner inte att man kan påverka det så mycket i alla fall inte nu kanske 

om man håller på senare och utvecklas lite mer eller kommer in i det lite mer och 

får högre gradering och sådär mycket möjligt, men i början nej det tycker jag inte. 

Men man känner sig öppen att ställa frågor inte att påverka men att påverkas på 

det sättet man vill. 

 

I detta sammanhang verkar det inte som om autonomi var ett viktigt behov för att skapa 

motivation. Ingen av respondenterna verkade koppla autonomi till motivation och samma 

sak gällde på frågan om vad de ansåg var tränarens uppgift där samtliga svarade 

kompetens. 

  

Det tydligaste inslaget av autonomi fann vi vid frågan om respondenterna kände att de 

kunde motivera andra. Här kunde åtta av svaren kopplas till någon form av autonomi. 
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Fem av dessa riktade sig då som tidigare nämnts mot nya samt yngre medlemmar. R1 

upplever att han har möjlighet att påverka de yngre genom den kapacitet han har inom 

sporten. Även R2 menar att han nu i takt med att han utvecklats kan hjälpa de yngre 

medlemmarna så att de kan ta sig till en högre nivå. 

  

På frågan om vilka andra ledaregenskaper respondenterna saknade fick vi även fram det 

svar som var mest kritiskt till tränaren och hans tillvägagångssätt under tävling där R7 

menade att vid förluster kunde tränaren låta känslorna ta över och glömma bort vad han 

säger. Dock hade hon tagit upp detta med tränaren för att få honom att förstå är det inte är 

OK.  

 

R7: En sak som jag, men jag det är en personlig grej, och jag har sagt till honom 

också om det, är att på tävling, eftersom han är så engagerad så kan han också bli 

jävligt förbannad när man förlorar, och skriker att dem är dumma i huvudet 

ungefär och liksom vad fan håller han på med nu. Så har jag sagt till honom att det 

är inte proffsigt när du säger så, att du skriker så. Jag förstår liksom att du är 

engagerad och känslosam men det låter inte OK. Plus om jag förlorar någon gång 

ska du skrika sådär alltså det är inte OK. Utan man måste vara proffsig hela vägen, 

inte bara när det går bra. Så det är liksom, kanske att, lägga band på sina känslor 

ibland. 

 

4.6 Sammanfattning av empiri 

Det framgår tydligt att samtliga respondenter motiveras av sin tränare, där tränaren för en 

stor del av dem fyller en roll som mer än enbart tränare. Sett till de SDT-teorins tre 

grundläggande behov är samhörigheten det behov som tydligast framträder som en 

motivationshöjare bland respondenterna. Här menar respondenterna att det till stor del 

ligger på tränaren att skapa en atmosfär som gynnar detta vilket även verkar vara fallet. 

Efter samhörigheten är kompetensen det behov som uppfattas som viktigt för 

respondenterna. Under kompetensen är respondenterna eniga om att feedback är viktigt 

för att de ska kunna utvecklas i rätt riktning. Autonomin är svårbestämd men träningen 

sker frivilligt vilket leder till att vi menar att autonomin är hög. Respondenterna verkar 

vara nöjda med att det finns en stark samhörighet samt kompetens inom gruppen för att 

de ska känna sig motiverade.  
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5. Analys 

Under analysen kopplar vi an teorin till respondenternas svar under empirin. På samma 

sätt som under föregående kapitel presenteras analysen under respektive grundläggande 

behov enligt SDT. 

 

5.1 Tränarens koppling till idrottsutövarnas upplevda 

motivation 

Baserat på empirin har vi uppmärksammat fem framträdande teman som tränaren 

använder sig av för att motivera idrottarna. För att lättare illustrera detta har vi skapat 

nedan modell (figur 4) som visar hur dessa teman går att koppla till de grundläggande 

behoven inom SDT. 

Det första temat är hur tränaren väljer att behandla alla lika. Flertalet respondenter belyser 

hur tränaren behandlar alla lika och att ingen favoriseras. Detta kopplar vi till behovet 

samhörighet som i sin tur stärks genom att alla behandlas på ett liknande sätt. 

Tränaren motiverar även sina utövare genom sitt välkomnande sätt där han tar sig tiden 

att hälsa på alla och lära sig deras namn. Utövarna upplever detta som motiverande då det 

gör att de känner sig sedda av tränaren och istället för att vara en i mängden. 

Tränarens engagemang är det tredje temat som utövarna ansåg var motiverande. Detta 

tema går att koppla till både samhörighet samt kompetens. Kopplingen till samhörighet 

får vi genom att tränaren arbetar för att stärka samhörigheten samt få alla att känna sig 

delaktiga i träningen, medan kopplingen till kompetens kommer genom hans intresse på 

individnivå där han tar sig tiden att finnas tillgänglig för utövarna under träning, men 

även vid sidan av. 

Den stöttning tränaren ger utövarna är det fjärde temat som visat sig ha en motiverande 

effekt på dem. Genom att stötta och pusha dem får han dem att tro mer på sig själva och 

därigenom hjälper dem att utvecklas mer. 

Feedback är det sista temat som har en motiverande effekt där tränarens kunskap gör att 

utövarna kan utvecklas i sin träning. Samtliga respondenter är här överens om att 

feedback är en nödvändighet och ett antal av dem kopplar även det direkt till motivation. 

I modellen har vi valt att koppla autonomi separat till motivation då vi inte fick några 

indikationer på att detta behov gick att koppla till tränaren och hans påverkan på 

idrottsutövarnas upplevda motivation under denna träningsform. 



 

35 

 

Figur 4: Tränarens koppling till idrottsutövarnas upplevda motivation. (Egen)  

 

5.2 Samhörighet 

Empirin visade ett tydligt samband mellan motivation och samhörighet där samtliga 

respondenter svarade att de upplever samhörighet som en stark motivationshöjare. 

Relevansen av samhörighet varierade mellan respondenterna från att det var en viktig del 

till att det sågs som det absolut viktigaste för en av respondenterna. Vidare ansåg 

majoriteten av respondenterna att det till stor del ligger på tränaren att skapa en god 

atmosfär och därigenom stärka samhörighet inom gruppen. Detta överensstämmer med 

Greenleafs (1977) synsätt om samhörighet samt liknelsen om det föräldralösa barnet som 

behöver en familj. En intressant iakttagelse här är att ett flertal av respondenterna just 

liknade träningsgruppen vid en familj.  

 

Vi anser att det är en tydlig indikation på dessa två teoriers kompatibilitet. Servant leaders 

som ses som kompetenta har i näringslivet visat sig ha en positiv påverkan på sina 

följares inre motivation genom skapandet av samhörighet (Williams Jr., Brandon, Hayek, 

Haden, & Atinc, 2017: Chiniara & Bentein, 2017). Även om idrotten är individuell i sin 

art visar det sig att samtliga respondenter ändå värderar den samhörighet som finns på 
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klubben. Det finns indikationer i respondenternas svar som visar att samhörigheten är det 

som respondenterna anser vara en av de viktigaste faktorerna i deras utövande av 

brasiliansk jiu jitsu. Detta gör att de hjälps åt och stöttar varandra med utvecklingen, 

speciellt gällande yngre och nya utövare. Den studie som undersökt servant leadership på 

idrottare observerade att dessa visade en högre inre motivation, samt fungerade bättre 

som lag samt individer jämfört med idrottare vars ledare sågs som en icke- servant leader 

(Rieke, Hammermeister & Chase, 2008). Att gruppen fungerar effektivare med en servant 

leader visade även Hu och Liden (2011) i sin studie. Ett liknande resultat kom Chiniara 

och Bentein (2017) fram till där de uppmärksammade att grupper med servant leaders 

fungerar effektivare och med mindre friktion vilket kunde härledas till det faktum att 

ledaren inte gjorde någon skillnad på följarna. Yang, Liu och Gu (2017) visade i sin 

studie även en ökad kreativitet för den enskilda individen samt gruppen som helhet.  

 

Detta kan indikera på att servant leadership skapar en kultur där man tar hand om 

varandra och hjälps åt. Trots det faktum att träningen inte har ett kollektivt mål visar det 

sig att det ändå går att skönja ett sådant tänk bland respondenterna. Samhörigheten 

främjar utvecklingen på individnivå genom det stöd som tränaren samt utövarna ger 

varandra. Detta går hand i hand med Greenleafs (1977) syn på vad som krävdes för att 

skapa en stark samhörighet där han menar att en servant leader måste se till att höja 

individer mer än vad som hade varit möjligt utan denna ledning och därigenom skapa en 

stark sammansvetsning. Respondenterna berättade även hur tränaren genom sitt 

engagemang arbetade för att skapa en stark samhörighet.  

 

Robert K. Greenleaf hade en vision om ett ledarskap utan diskriminering med fokus på 

utveckling av individen (1977). Sju av respondenterna bekräftade att tränaren inte gjorde 

skillnad på individerna oavsett vilken nivå de låg på eller vilka ambitioner de hade med 

sin träning och att ett av de främsta karaktäristiska dragen som tränaren besitter är att 

främja gruppens sammanhållning genom att vara välkomnande och se till alla enskilda 

individers bästa. Dessa två karaktärsdrag lyfte även respondenterna fram vilka även får 

ses som återkommande teman i tränarens ledarskap (se figur 4) som går att koppla till 

utövarnas upplevda motivation. Även om det förekommer mindre grupperingar som två 

av respondenterna nämnde finns det fortfarande en stark känsla av att alla är del av en 

större gemensam grupp.  
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Det vi genom vår studie kan rekommendera för en ledare i företagsvärlden som använder 

sig av servant leadership i sitt utövande inom samhörighet för att öka graden av inre 

motivation är: 

 

● Inneha en välkomnande inställning 

● Inte skilja på individerna i gruppen. 

 

5.3 Kompetens 

Vi upplevde att respondenternas kompetensbehov tillgodosågs i tränarens närvaro. Hans 

erfarenhet gjorde att idrottsutövarna kände sig trygga under hans vägledning. Tränarens 

kompetens spillde över på utövarna där de ansåg att feedback var ett viktigt inslag, samt 

att det kom från en individ som var kunnig inom sitt område. Respondenternas svar om 

hur tränarens tro på dem och den stöttning han gav dem stärkte deras självförtroende 

stämmer väl överens med Bouzari och Karatepes (2017) studie som visade att följarnas 

PsyCap ökade under en servant leader. Svaret tyder på att samtliga fyra variabler under 

PsyCap ökat för denna respondent baserat på svaret. Att han även påverkar deras 

självförtroende till det bättre genom att få dem att tro mer på sig själv och därmed vad de 

klarar av går att koppla till Yang, Liu och Gus (2017) studie som visade på ökad 

kreativitet under ett servant leadership. Detta tyder på personlig utveckling då deras 

självförtroende stärks även vid sidan av träningen genom denna typ av ledarskap vilket 

kan härledas till tränarens stöttning. För att tillgodose kompetensbehovet använde 

tränaren just stöttning och feedback för att respondenterna skulle kunna utvecklas vilket 

de ansåg vara motiverande och nödvändigt.   

 

Empirin visade att våra respondenter har ett brett spektrum avseende målsättningen med 

deras träning. Målsättningen sträcker sig från att förbättra sin fysiska och psykiska hälsa 

till att tävla och bli så bra som möjligt utifrån de individuella förutsättningarna. Samtliga 

respondenter anser att den feedback som ges från tränaren är ett genomgående uppskattat 

och viktigt moment för deras motivation vid träning. Att det är en så pass stor skillnad 

vad det gäller målsättning för träningen hos våra respondenter kan härledas till att vårt 

urval av respondenter särskiljer sig i ålder (19-46 år). Det faller sig därför naturligt att en 

del av utövarna tränar för hälsans skull och de sociala faktorerna även om de tidigare 

tävlat i idrotten. Då vår studie har studerat personer som utövar individuell idrott så finns 
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det inte samma gemensamma målsättning för gruppen som exempelvis vid lagsport. 

Individerna tränar för att den egna målbilden ska uppfyllas. 

 

Trots den stora skillnaden avseende målbilder så kan vi tyda respondenternas svar till att 

kompetens och strävan efter att utvecklas har betydelse. Ryan och Deci (2008) menar att 

behovet av kompetens innefattar individens vilja att övervinna utmanande uppgifter och 

nå det uppsatta målet, vilket vi även kan urskilja hos respondenterna i deras svar. Även 

om alla respondenter inte uttrycker att deras målbild med träningen är att tävla så anser 

ändå samtliga respondenter att den feedback och stöttning de får utav sin tränare är viktig 

för att de ska kunna utvecklas och att det finns ett genomgående intresse i att utvecklas 

inom brasiliansk jiu jitsu. 

 

Feedback upplevs som något viktigt av samtliga respondenter vilket gör att vi kan 

bekräfta att kompetens och utveckling är någonting som är viktigt för att en utövare ska 

vara tillfredsställd vad det avser sin egen träning. Gagné, Edward och Deci (2005) menar 

att tillfredsställelse av kompetens är en av grundstenarna för att motivationen ska kunna 

internaliseras. 

 

Greenleaf (1977) menar att fokus för en ledare inom servant leadership bör ligga på att 

dessa individer ska kunna utvecklas och växa genom vägledning och coaching. Det bästa 

sättet att studera detta på är genom att se om individerna mår bättre, blir visare, mer 

självständiga samt själva uppvisar tendenser till att bli servant leaders. 

Vi kan med detta bekräfta att vägledning och coaching är någonting som utövas av 

ledaren för den klubb vi har undersökt i denna studie. Tränaren har inte bara undervisning 

under de timmar han är aktiv på klubben utan beskrivs även som tillgänglig utanför 

träningssammanhang av respondenterna, dessa är eniga om att det är möjligt att ställa 

frågor och få vägledning vid sidan av träningen och även på fritiden.  

 

Det är uppenbart att ledarskapet sprider sig till omgivningen då vi kunde se tydliga tecken 

på att det inte bara är tränaren som kan hjälpa utövare som är i behov av hjälp, utan även 

andra som är mer kompetenta inom gruppen. Detta gör att vi kan dra paralleller till den 

attityd som servant leadership står för sprider sig vidare på det sätt som Greenleaf (1977) 

beskrev det där de ledda även själva uppvisar ett beteende som går att härleda till servant 

leadership. 
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Det vi genom vår studie kan rekommendera för en ledare i företagsvärlden som använder 

sig av servant leadership i sitt utövande inom kompetens för att öka graden av inre 

motivation är: 

 

● Använda feedback och vara tillgänglig för frågor. 

● Se individerna i gruppen som unika individer och förstå deras unika situation och 

målbild samt finnas där som stöd. 

● Engagemang och intresse för uppgiften av ledaren uppskattas av dess följare. 

 

5.4 Autonomi 

Inom idrott menar Deci och Ryan (2000a) menar att många fysiska aktiviteter är nöjen i 

sig och då ej behöver en extern reglering för att motivera ett utövande av aktiviteten. 

Detta menar vi att vi kan kopplas till denna studie då ingen av våra respondenter får 

någon ekonomisk ersättning för att utöva idrotten.  Begreppet autonomi syftar till att 

någon utför en uppgift av fri vilja utan yttre faktorer såsom exempelvis att arbeta för att 

det är givande på ett personligt plan istället för mot ekonomisk ersättning, exempelvis 

volontärarbete. Två av respondenterna uttryckte att de trodde de hade mer möjlighet att 

påverka upplägget på träningspassen när de hade anskaffat sig mer erfarenhet av 

träningen. Men det generella intrycket av våra respondenter vad det avser möjligheten att 

påverka upplägget för träningen är att de varken vill eller behöver eller kan. När en 

individ upplever tillfredsställelse av behoven för samhörighet och kompetens så främjar 

det att internalisera dess värde och dess reglering där graden av autonomi är det som 

skiljer om det blir integrerad, identifikation eller bara reglering via interjektion (se figur 

2) (Gagné, Edward & Deci, 2005). 

 

Att studera autonomin i denna studie var svårt med tanke på träningens upplägg. Vidare 

upplevde vi det som att vissa av respondenterna inte nödvändigtvis kände att autonomi 

inom träning är ett så stort behov som det beskrivs inom SDT. Men genom att samtliga 

respondenter kände att de för sin egen utveckling hade möjlighet att ställa frågor som rör 

deras individuella träning menar vi att det indikerar på en möjlighet för respondenterna 

att välja själv vart de vill fokusera sin träning och vart de tycker problemen uppstår.  
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Det är svårt att bekräfta vilken nivå av autonomi som respondenterna kände för sin 

träning. Men genom att vårt urval utövar brasiliansk jiu jitsu som en del av ett intresse 

och inte utövar idrotten som en del av ett kontrakt eller liknande leder till att vi gör ett 

antagande att den upplevda autonomin i träningen är hög då vi annars antar att 

respondenterna hade valt att inte träna brasiliansk jiu jitsu på den klubb där studien är 

genomförd. Vidare är även antal träningspass per vecka någonting som är frivilligt för var 

och en av utövarna vilket också tyder på att autonomin är hög i det avseendet att 

träningen är frivillig utan förpliktelser.  

 

När en individ upplever tillfredsställelse av behoven för samhörighet och kompetens i 

förhållande till ett särskilt beteende så främjar det att internalisera dess värde och dess 

reglering. Graden av tillfredsställelse av autonomi är det som skiljer om det blir 

integrerad, identifikation eller bara reglering via interjektion (Gagné, Edward & Deci, 

2005). Därför kan vi genom vårt antagande av att autonomin är hög för respondenterna 

dra slutsatsen att genom att behoven för kompetens och samhörighet är uppfyllda enligt 

respondenternas svar så kan beteenden och uppgifter som tränaren förmedlar 

internaliseras och betraktas som dess egna av utövarna. Svaren från respondenterna tyder 

på att det är samhörigheten tillsammans med kompetensen som leder till att 

respondenterna trivs med sin träning på den klubb vi har undersökt. 

 

5.5 Sammanfattning av analys 

Analysen av empirin visar att samhörighet är det behov som knyter samman servant 

leadership med motivation enligt SDT tydligast. Samtliga respondenter ser samhörighet 

som ett viktigt inslag i träningen och som en nödvändighet för att motiveras i sin träning 

samt att det till stor del ligger på tränaren att bidra till detta. Detta gör han genom att se de 

olika individerna i gruppen och inte utelämna någon, samt se till individernas personliga 

behov vilket vi menar leder till en ökad känsla av samhörighet.  

Behovet av kompetens är i studien kopplat till feedback samt stöttning från tränaren. 

Genom tränarens vägledning växer individerna som personer med ett ökat självförtroende 

samt ett större ansvarstagande inom träningsgruppen vilket visar att idrottsutövarna även 

växer som individer.  

Relevansen av autonomi visar sig i studien vara det behov som är minst viktigt för att 

skapa motivation. Detta menar vi beror på det faktum att träningsformen sker frivillig 

basis.  
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6. Slutsats 

I detta sista kapitel presenterar vi de slutsatser vi dragit baserat under föregående 

kapitel. Kapitlet avslutas med studiens bidrag samt förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Besvarande av frågeställning 

 

Hur motiveras individuella idrottsutövare av ett servant leadership? 

Studien visar att idrottsutövarna motiveras av sin tränare genom att han skapar en 

atmosfär som bidrar till stark samhörighet, samt genom hans kompetens vilken 

idrottsutövarna får ta del av genom feedback. Samhörighet är det grundläggande behov 

enligt SDT som lyser starkast i denna studie som en motivationshöjare där 

respondenterna unisont lyfter fram dess relevans. Samhörigheten stärks genom att 

tränaren inte gör skillnad på utövarna utan ser på samtliga med samma ögon. Detta gör att 

banden mellan idrottsutövarna stärks samt att även de själva tar ett steg fram och hjälper 

till, speciellt när det gäller de nya samt yngre medlemmarna. Att tränaren inte gör skillnad 

på individer märks även på hans välkomnande sätt vilket gör att även nya medlemmar 

snabbt kommer in i gruppen. På så sätt skapas en trygghet vilken i sig bidrar till 

motivation.  

Tränarens engagemang motiverade utövarna och detta gick att koppla till både 

samhörighet samt kompetens genom att han arbetade för att skapa en stark samhörighet 

men även tog sig tid att tillfredställa de individuella behoven.  

Utöver samhörigheten motiveras idrottsutövarna av tränaren genom hans kompetens som 

de får ta del av genom den feedback och stöttning han ger dem. Det är viktigt att feedback 

framförs så att idrottsutövarna kan utvecklas åt rätt håll. Vidare är det relevant att 

feedbacken kommer från någon som var kompetent.  

Stöttningen gjorde utövarnas motivation ökade då det möjliggjorde att de fick en höjd tro 

på sig själva.  

 

På samma sätt som Chiniara och Bentein (2016) visade att det finns starka kopplingar 

mellan servant leadership och de tre grundläggande behoven (samhörighet, kompetens, 

autonomi) inom SDT anser vi att dessa två teorier i symbios kan generera förutsättningar 

för individen att uppleva inre motivation genom att ledarskapet leder till att individerna i 

gruppen behandlas utefter sina egna förutsättningar och att ledaren sätter individens 
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välmående först. Detta har bidragit till att individerna upplever att de utvecklas genom 

feedback och att samhörigheten är tillgodosedd leder till att individerna i gruppen 

kommer ha goda förutsättningar för att internalisera tränarens beteenden och direktiv och 

således påverkas av inre motivation för uppgiften. 

 

Tillgodoses samtliga av de grundläggande behoven enligt SDT av servant leadership? 

Samhörighet samt kompetens var två av de behov som tydligast gick att identifiera under 

servant leadership i denna idrottsmiljö. Dock tillgodosågs den upplevda motivationen av 

dessa två behov enligt idrottsutövarna. Autonomi var det behov i denna studie som visade 

sig vara svårast att undersöka. Detta berodde på det faktum att, som vissa av 

respondenterna poängterade, att det var svårt att påverka passen på grund av deras 

storlek. Samtidigt visade sig inte autonomi vara en så betydande faktor för att 

idrottsutövarna skulle uppleva motivation. Då vår undersökning skedde inom en miljö där 

deltagandet sker utan tvång förlorar autonomibehovet sin relevans i enlighet med Deci 

and Ryans studie (2000a). 

 

Hur kan idrottsutövare växa som individer under servant leadership? 

Idrottsutövarna växer under ledning av detta ledarskap då de i den rådande atmosfären i 

takt med att deras kompetensnivå ökar allt mer tar över en roll där de finns som stöd för 

sina träningskollegor. Trots att varje individ tävlar för sig själv verkar de har förstått att 

de inte kan nå sina mål utan varandras hjälp, och detta har lett till att samhörigheten 

skapat en familjekänsla. Merparten av respondenterna betonade relevansen av att hälsa på 

varandra samt ta hand om nya medlemmar. Detta är en tydlig indikation på att 

idrottsutövarna själva blivit servant leaders Detta går tydligt att koppla till Greenleafs 

(1977, 6) citat och följarna leds av en servant leader.  

 

Do they, while being served, become healthier, wiser, freer, more autonomous, 

more likely themselves become servants? 
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6.2 Studiens bidrag  

 

6.2.1 Teoretiskt bidrag 

Vår studie visar att ett ledarskap som sätter individen först och där ledaren kan urskilja 

varje individs enskilda behov har goda förutsättningar för att tillgodose individens behov 

av kompetens och samhörighet vilket skapar goda förutsättningar för att individerna i 

gruppen kan internalisera beteenden som ledaren vill förmedla som sina egna. Detta kan 

företagsledare ta hjälp av när de ska utforma sitt ledarskap för att få ökad inre motivation 

på arbetsplatsen.  

 

I denna studie visade det sig att samhörighet samt kompetens var tydliga motiverande 

faktorer.  Den lärdom företagsledare kan dra av vår studie är relevansen av att skapa en 

atmosfär som är välkomnande och där man ser alla enskilda individer i gruppens olika 

behov. Det leder till en ökad möjlighet för de anställda att uppleva en högre grad av inre 

motivation genom att samhörigheten förbättras. Vid en högre trivsel ökar den inre 

motivationen och därmed även prestationen. För att främja detta kan olika former av 

teambuilding verka som tänkbara alternativ vilket skulle kunna stärka banden mellan 

anställda på en arbetsplats och därmed skapa samhörighet.  

 

Utöver samhörighet visade studien att respondenterna uppskattade feedback för att veta 

att deras utveckling gick åt rätt håll. För företagsledare kan det här vara nyttigt att komma 

ihåg att ta sig tiden att interagera med sina anställda och ge dem uppmuntrande ord med 

jämna mellanrum. Vi anser även att det är viktigt att komma ihåg att vara inkluderande 

samt tänka på det faktum att de behov som finns kan vara olika då vi alla arbetar under 

olika premisser. Att se individerna i gruppen istället för att enbart se gruppen är det 

primära här. 

 

6.2.2 Praktiskt bidrag 

Baserat på de slutsatser vi dragit med denna studie listar vi nedan våra råd till 

företagsvärldens servant leaders för att skapa förutsättningar för att uppnå högre grad av 

inre motivation: 

 

● Vara engagerad och intresserad i uppgiften 
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● Vara tillgänglig för frågor och ge feedback 

● Skapa ett välkomnande klimat för samtliga individer 

● Se till varje individs unika förutsättningar och gör inte skillnad individerna i 

gruppen utan behandla alla rättvist och med respekt.  

 

Det är viktigt att uppmärksamma att alla individer tränar under olika premisser vilket kan 

göra det omöjligt att tillgodose alla med ett entydigt ledarskap. Ovanstående råd är 

baserade på återkommande svar vi fick ta del av under intervjuernas gång.  

 

Vi anser att servant leadership har en del att erbjuda dagens och framtidens affärsledare. 

Under industrialismen värdesattes primärt arbetsstyrkans fysiska kapacitet medan den 

mentala kapaciteten är av vikt i dagens samhälle. För att kunna säkerställa att anställda 

inte väljer att söka sig bort (Min, 2007) anser vi att det kan vara intressant att 

implementera en ny form av ledarskap. Precis som vår studie har visat finns det tydliga 

indikationer på att ett servant leadership kan bidra till att främja den inre motivationen 

hos individen. För affärsledare kan detta vara skillnaden mellan att behålla respektive 

tappa värdefull personal (Sengupta & Dev, 2013). 

 

6.3 Kritisk reflektion och förslag på vidare forskning 

Som tidigare nämnts behövs mer studier gällande servant leadership för att kunna 

kartlägga vilka för- och nackdelar denna form av ledarskap kan tänkas ha. För att 

affärsledare på allvar ska kunna anamma denna ledarskapsstil menar vi att det är yttersta 

vikt att man känner till alla begränsningar. I dagsläget är det mycket möjligt att företag 

förkastar denna teori på grund av att den sätter arbetsstyrkan i första hand istället för 

företaget och dess mål. En annan anledning till att den inte blivit mer erkänd kan bero på 

det faktum att det saknas forskning på denna teori, samt att det fortfarande inte råder 

konsensus om en tydlig definition på teorin vilket enligt vår mening försvårar 

användningen av en del av de studier som finns.  Styrkan i vår undersökning är att vi 

undersöker servant leadership ur följarnas perspektiv, det är hur följarna upplever 

ledarskapet som utövas som vi menar är av störst betydelse.  

 

 

En av svårigheterna med studien var att granska kopplingen mellan ledarskap och 

motivation på ett mer kritiskt sätt då respondenternas svar haft en positiv karaktär vad det 
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avser deras syn på sin ledare. Detta menar vi är en följd till att respondenterna frivilligt 

låter sig ledas av tränaren. Hade våra respondenter varit missnöjda hade de kunnat välja 

att utöva sin idrott på en annan klubb. För att kunna göra detta hade en studie inom 

proffsidrott kunnat ge en mer kritiskt bild då träningen hade varit mer reglerad jämfört 

med frivillig träning på den nivå vi valde att undersöka.  

En annan begränsning med denna studie är att det är en träningsform vilken sker på 

frivillig basis. Detta gjorde att vi inte mer kritiskt kunde granska relevansen av autonomi.  

Det går med andra ord inte utesluta att autonomi inte har samma starka koppling till 

motivation som samhörighet samt kompetens.  

Det är viktigt att tänka på att detta är en kvalitativ studie och att det därmed inte går att 

generalisera vår tolkning av resultatet. Resultatet kan även ha påverkats av det faktum att 

vi endast använde oss av 11 respondenter. En annan faktor som kan ha påverkat 

undersökningen är storleken på gruppen. En studie inom samma idrott på en annan klubb 

med liknande ledarskap hade därför mycket möjligt kunnat visa en annan bild än den vi 

fört fram. Vi anser även att gruppstorlek spelar roll då dynamiken i en större grupp kan 

skilja sig åt jämfört med den vi studerade.  

Som förslag på vidare forskning hade vi därför gärna sett en liknande studie med ett 

större antal respondenter samt större gruppstorlek.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

Jag och min kurskamrat läser uppsats termin i Företagsekonomi vid Högskolan i Gävle. 

Vi skriver vårt examensarbete om ledarskap och motivation. Syftet med studien är att 

undersöka hur ledarskapet kan påverka motivationen hos utövarna inom individuell 

idrott. Det saknas forskning på området och är därför intressant att undersöka. Vi kommer 

studera ämnet genom intervjuer i syfte att få en ökad förståelse genom din upplevelse. Vi 

kommer att spela in intervjun, där materialet sedan kommer att transkriberas. Efter att 

materialet är genomarbetat och granskat så kommer inspelningarna att raderas. 

Sammanställningen av materialet kommer endast läsas av oss två och våra olika 

handledare. Resultatet kommer att användas för att lyfta fram mönster och gemensamma 

upplevelser som ni respondenter upplever. Frågorna är uppbyggda så att det är tämligen 

enkelt att svara på dem och ifall det behövs kommer jag att fråga efter exempel. Svaren 

du ger är din upplevelse av det jag frågar om vilket gör att det inte finns några rätt eller 

fel svar. Om du har ett intresse av att ta del av det färdigställda och genomarbetade 

resultatet så mailar vi gärna det till dig när det är färdigt. Har du några frågor innan vi 

börjar? 

 

Bakgrund 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du utövat idrotten? 

3. Hur mycket tid lägger du ner på din träning per vecka?  

4. Hur har din träning skett över tid? Individuellt eller i grupp? 

5. Vad är målbilden med din träning?  

6. Har målbilden förändrats över tid? 

7. På vilket sätt har du arbetat för att uppnå detta mål? 

 

Motivation 

8. Har andra personer i din omgivning påverkat dig att uppnå ditt uppsatta mål, ex 

tränare, familj, andra som tränar samma idrott? 

9. Vad skulle det innebära för dig att uppnå din målbild?  
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10. Vad är motivation för dig? 

11. Motiveras du av din tränare? Om ja på vilket sätt? 

12. Vilka faktorer påverkar dig i din träning? 

13. Vad får dig motiverad till att träna när du känner dig omotiverad? 

14. Hur upplever du motgångar i din träning?  

15. Upplever du att du kan motivera andra genom din träning? Om ja, på vilket sätt? 

16. Känner du att du kan påverka träningspassen och i så fall hur? 

 

Ledarskap 

17. Tycker du att samhörighet är viktig del för att öka motivationen till att träna? Om 

ja, på vilket sätt? 

18. Upplever du att du får tillräckligt mycket feedback av din tränare för att 

vidareutvecklas? 

19. Vilka karaktäristiska drag tycker du att din ledare innehar?  

20. Vilka andra drag tycker du är viktiga som en tränare bör ha?  

21. Upplever du att din tränare är tillgänglig för frågor även vid sidan av träningen? 

Om ja på vilket sätt? 

22. Vilken uppgift anser du att en tränare ska ha och hur påverkar tränarens uppgift 

dina prestationer?  

23. Anser du att feedback är en viktig del för att motivera dig till att prestera bättre? 

 


