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Inledning 

I mitt syfte vill jag försöka utröna hur idrottsledare inom lagidrott arbetar för att nå målet för 

sin grupp genom sitt ledarskap. Till detta hör förstås en mängd olika saker och dem olika 

sätten att leda sitt lag är förmodligen lika många som det finns ledare. Exempel på något jag 

vill ta reda på med min uppsatts är hur en tränares ledarskap kan påverkas av gruppen och hur 

tränaren ser på sin roll i gruppen. Eftersom tränaren är den som är ytterst ansvarig för laget 

och ofta den som får avgå först när laget inte presterar och samtidigt inte alls får samma 

rubriker som stjärnspelare när det går bra så är det en utsatt roll. Enligt min egen uppfattning 

är det därför intressant att få en bild av hur tränare tänker omkring sitt lag och hur de arbetar 

för att få dem att prestera som bäst.  

 

Bakgrund 

Tränar egenskaper 

Tidigare forskning inom området.  

Ledare med formella roller, oavsett om det gäller idrott, industri eller inom militären och de 

har skilda rolluppsättningar eftersom de arbetar inom olika miljöer så finns det två stycken 

stora ansvarsområden som är väldigt lika. Det första handlar om att uppfylla kraven från 

organisationen tränaren representerar och att gruppen når dess målsättning. Det andra 

ansvarsområdet handlar om att tillmötesgå gruppen. När medlemmarna i gruppen är 

tillfredställda och laget når framgång anses ledarskapet vara effektivt. (Lindwall, M. Johnson, 

U. Åström, O. 2002)  För att nå dessa mål tycks det dock inte finnas något specifikt 

personlighetsmönster som karakteriseras inom idrotten. Alltså att det inte finns en viss typ av 

personlighet som en framgångsrik ledare bör inneha. Ett effektivt ledarskap vilket blir 

definierat som en hög prestationsförmåga och en tillfredställelse i gruppen, på hur ledaren 

lyckas kommunicera med gruppen och på hur gynnsam situationen är (ibid). Dock är det 

viktigt för ledaren att skapa en vi-känsla. När vi-känslan är stor i gruppen känner sig individen 

accepterad och respekterad och alla har en likvärdig funktion för gruppen så långt som 

möjligt. När gruppen når denna känsla känner individen sig tryggare och att laget stödjer 

denne och visar acceptans mot sämre prestationer.(Railo, W. [1975]) Ur en ledares beteende 

perspektiv visar en undersökning av John Wooden. Som var en väldigt framgångsrik tränare i 

basket, att under de 30 observerade träningstimmarna så ägnades hälften av tiden åt 

instruktion, 13% av tiden ägnades åt att öka tempot på träningen och nästan 20% åt 

utskällning medans endast 7%  var till uppmuntran och beröm. (Lindwall, M. Johnson, U. 

Åström, O. 2002)  



Något som kan påverka ledarskapet inom idrott är exempelvis könet på ledaren. Kvinnor som 

idrottar förespråkar en ledare som är demokratisk och tillmötesgående och tillåter dom att 

vara med i beslutsprocessen. Män föredrar en mer autokratisk ledarstil med inriktning mot 

träning och instruktion. Om ledarstilen stämmer överrens med spelarnas önskemål leder det 

till en bra prestationsförmåga och tillfredställelse. Det omvända gäller även, att om det är för 

stort glapp mellan tränarens stil och det förväntade ledarskapet vad gäller träning och 

instruktion, desto större blir otillfredsställelsen i laget. Att ledare som ger kontinuerligt socialt 

stöd har en sämre vinststatistik beror på att lag som kontinuerligt förlorar behöver större 

uppbackning från ledaren för att inte tappa motivationen. Alltså inte för att det är en sämre 

ledarstil.(ibid)  

Att skapa en framgångsrik grupp 

För att nå målet för sin grupp har en studie gjorts på tio NCAA division 1 tränare, vilket är 

den bästa collegeligan inom alla idrotter i Nordamerika. Undersökningen görs utifrån hur 

lagets kultur påverkar dess prestation. Alla dessa tränare hade ett dåligt lag och gjorde på fem 

år så att dem var ett lag som kunde utmana om titlar. En kvalitativ undersökning visar att 

denna förändring bygger på att man ändrat lagets kultur. Den kulturella förändringen i laget 

startade med att tränaren satte upp värderingar specifikt för sitt lag. För att verkligen få in 

dessa värderingar i truppen så använde tränaren flera olika taktiker, värvade spelare som 

kunde leva upp till värderingarna och även bestraffa eller belöna spelarna utifrån hur dem 

levde upp till värderingarna. (Schroeder, P. 2010)  

Lönerna för huvudtränare i collegeligorna har gjort en märkbart stor ökning dem senaste fem 

åren. Som morot för sitt arbete är collegetränare för basket och amerikanska fotbolls lag i 

många fall dem bäst betalade i sin delstat i den offentliga sektorn. Detta medför givetvis en 

ökad press på tränarna att få sitt lag att prestera.(Schroeder, P. 2010)  

För att ändra kulturen för laget är det viktigt att laget först förlorat och sedan vinner för att 

frigöra den gamla och befästa den nya kulturen. Omvändningen kräver även flera förändringar 

i hela organisationen för att få den nya kulturen. Utgångspunkten i den kulturella förändringen 

är dock kärnvärderingarna, dessa byggs upp på relationsvärderingar, strategivärderingar och 

beteendevärderingar. För att följa upp detta leder det till att värva spelare som har dessa 

kärnvärderingar. Lagen har specifika kriterier för spelarna och följer dem genom noggrann 

scouting. Det vill säga att lagen har väldigt bra koll på spelarna de värvar och vet vilka 

egenskaper de har och titta på hur spelaren passar in i laget. Tränarens uppgift blir dessutom 

att lära ut dessa kärnvärderingar till spelarna, detta sker genom att t.ex. peka ut förebilder och 

dela ut uppgifter. Belöningen när en spelare tar till sig detta på ett föredömligt vis blir speltid, 



stipendium och att spelaren i fråga får vara en viktig del av laget. Bestraffningen när spelaren 

inte uppfyller dessa kriterier blir exempelvis individuell bestraffning eller lag bestraffning. 

(Shroeder, P. 2010)  

Enligt undersökning så skall spelare som har en tränare som är väldigt inriktad på spelaren 

och har ett lågt ego ha högre motivation och större drivkraft till att träna. Spelare som spelar 

för en tränare som är mindre inriktad på spelaren och har ett större ego har lägre motivation 

och drivkraft att träna. Undersökning visar även att ingen av tränar typerna är specifik för 

någon idrott. (Barić, R. Bucik, V. 2009) 

 

Syfte 

Mitt syfte med denna uppsats är att redogöra för hur idrottsledare (inom lagidrott) genom sin 

pedagogik arbetar för att nå målet för gruppen genom sitt ledarskap. Aspekten som blir 

avgörande inom de flesta lagidrotter är att tränaren just lyckas med att få sin grupp att prestera 

maximalt tillsammans. Det är denna tanke om gruppdynamik som främst intresserar mig att 

skriva denna uppsats, att se hur ledare på olika sätt når ut till en grupp och får dem att prestera 

något tillsammans. Hur mycket ledaren tänker på individen för att få henne/honom att tillföra 

något till gruppen oavsett rangordning eller status i gruppen. Alltså att få en grupp egoister 

som ständigt vill ha speltid, uppmärksamhet och ständigt konkurrerar med andra i gruppen om 

detta. Att få dem att samarbeta, hur en tränare tänker omkring dessa frågor och når ut till sin 

respektive grupp med detta är något jag vill försöka utröna 

 

Frågeställning 

Vilka tankegångar har tränaren vad gäller att få sitt lag att prestera på toppen av sin förmåga? 

Hur ser tränaren på dem olika individerna i sitt lag? 

Hur stor inverkan anser sig tränaren ha på lagets prestation? Alltså hur viktig han/hon är för 

laget för att vinna. 

Hur påverkas tränarens ledarstil utifrån vilken typ gruppen är av? 

 

 

 

 

 

 

 



Metod 

Jag har tillfrågat tre olika idrottsledare inom tre olika lagidrotter till mina intervjuer. Två av 

dessa är tränare för herrlag inom ishockey respektive basket medans den tredje är tränare för 

ett damlag i fotboll. Dessa tre passar väl in i min målgrupp eftersom alla tre har varit eller är 

aktiva inom lagidrott på elitnivå. Det blir även intressant att se vilka skillnader det kan vara 

mellan ett lag med manliga respektive kvinnliga idrottare eftersom jag även vill veta tränarens 

ifråga tankar om grupp dynamik och därför se om det skiljer sig hur synsättet är med en grupp 

kvinnor kontra en grupp män. Alltså att se om det skiljer sig mellan hur tränarna för 

respektive lag når ut till sin trupp. 

 Eftersom tiden är knapp till denna uppsats och den ena tränaren inte svarade på mitt mail har 

det inte funnits tid till att leta efter ännu en tränare. Jag kan heller inte vänta in ett svar utan 

får inrikta mig på det material som finns att tillgå. Även att jag inte kunde få min andra 

intervju förrän två dagar innan första utkastet till ventileringen skulle vara klar har gjort att 

uppsatsen skrivits med knapp tidsmarginal. Detta eftersom den intervjuade inte kunde ställa 

upp på intervju på grund av semester under jul och nyår. Intervjuerna blev med tränaren för 

herrtränaren i basket och damtränaren i fotboll. Med tanke på att det endast är två intervjuer 

blir det omöjligt att säga om eventuella skillnader i hur de når ut till sin trupp beror på kön, 

gruppen eller ledaren. Det kan ändå vara intressant att tänka på utifall någon radikal skillnad 

skulle finnas. Det bör även påpekas att alla tre tillfrågade tränare är män, hade jag även 

tillfrågat en kvinnlig tränare hade jag eventuellt kunnat få ett bredare perspektiv. Tyvärr finns 

det väldigt få kvinnliga tränare inom lagidrott på elitnivå.  

Till intervju frågorna spelade en rad olika faktorer in när det kom till valet av frågor. Det finns 

så många saker som kan spela in när en ledare ska arbeta för att nå målet med sin grupp. För 

att få en så bred insikt som möjligt fokuserade jag på tränarnas individuella tankar kring 

lagbygget, sig själv, individens betydelse, bemötandet till spelarna. Även hur de arbetar för att 

alla i laget ska vara tillfreds med sig själva och sin roll i laget för att spelarna ska prestera så 

bra som möjligt var väsentligt.  

Till mina vetenskapliga artiklar har jag använt databasen Academic Search Elite. Sökorden 

jag använde mig av var 1.Sport 2. Leadership 3.Coach och fick då 50 träffar på dessa sökord. 

 

 

 

 

 



Datainsamling 

Jag har valt att använda mig av intervjuer som datainsamlings metod. Jag har valt denna 

metod eftersom jag anser att mitt syfte kräver personliga formuleringar på frågorna. Steinar 

Kvale skriver i boken ”Den kvalitativa forskningsintervjun” hur forskningsintervjun är ett 

utbyte av synpunkter, ett samspel mellan två människor. Intervjuare och den intervjuade 

reagerar på varandra och påverkar varandra ömsesidigt. (Kvale, S. Brinkmann, S. s.14 2009) 

Med tanke på att jag vill åt deras personliga stil och påverkan på laget och deras tankar kring 

exempelvis individer i grupper skulle det bli väldigt svårt att få fram deras syn på dessa ting 

genom exempelvis en enkät. Med detta i åtanke föll valet på en kvalitativ intervju, 

användandet av enkla frågor som kan besvaras väldigt innehållsrikt av den intervjuade gjorde 

att jag i mina intervjuer fick väldigt mycket material att utgå ifrån. (Trost, J. 1997) En fråga 

som jag funderar på och som Kvale beskriver är hur generaliserbart ett så här litet material 

kan komma att vara. Utifrån den analytiska generaliseringen innebär det att en välöverlagd 

bedömning om i vilken mån resultatet från en undersökning kan ge vägledning för vad som 

kommer att hända i en annan situation, den bygger på en analys av likheter och skillnader. 

(Kvale, S. Brinkmann, S. s.210 2009) För att citera Kvale; ”En intervjuundersökning leder 

varken till tolkningarnas subjektiva relativitet eller till en absolut objektiv kunskap utan till en 

kunskap som skapas och prövas intersubjektivt genom samtal” (Kvale, S. Brinkmann, S. 

s.268 2009)  

Etik 

Efter etiska riktlinjer väljer jag att inte presentera intervjupersonernas namn i uppsatsen och 

de förblir anonyma. Det är dessutom omöjligt att förvänta sig rättsliga problem utifrån dessa 

intervjuer eftersom dess karaktär inte är känslig och behöver delge någon form av information 

som kan leda till att intresse skulle uppstå för rättslig process. Konsekvenserna bör därför inte 

bli några alls för intervjupersonerna, eftersom dom intervjuade förblir anonym och inte nämns 

vid namn i uppsatsen. (Kvale, S. Brinkmann, S. 2009) Därför anser jag att innehållet i dessa 

intervjuer inte kan leda till något dylikt.  Var intervjuerna skulle ske, vilken plats och vilken 

tid lät jag intervju personerna bestämma. Det positiva med detta är att intervju personerna 

känner en trygghet i att vara på en plats som personen känner sig trygg. Förhoppningsvis 

väljer även personen en tid som gör att denne känner att han/hon har tid att genomföra en 

intervju. Det negativa kan vara att personen blir obekväm av att få ansvaret att bestämma 

detta.( Trost, J. 1997) 

 

 



Resultat 

Intervju-resultat 

I den här delen presenteras svaren från intervjuerna. Intervju 1 är den första intervjun som 

gjordes med en tränare inom herrbasket och Intervju 2 gjordes med en tränare inom 

damfotboll. 

1. Om du vill påverka ditt lag att prestera bättre, hur gör du då? Något exempel?  

Svar intervju 1:  

På denna fråga anser JL att det mest handlar om att skapa förutsättningar för sina spelare 

så att de får bäst förutsättningar för att producera tillsammans. JL hänvisar till att det är 

detsamma som för exempelvis en chef inom arbetslivet, att alltid skapa förutsättningar så 

ens personal kan producera så mycket som möjligt tillsammans. Sen om det är så att 

gruppen inte presterar eller når upp till dem resultat som de borde så får man ta tag i dem 

problemen då. Sen vad de problemen är kan vara väldigt svårt att veta. Det kan 

exempelvis vara personliga saker mellan spelare eller spelsystem som inte fungerar. Men 

en coach/ledare har definitivt en väldigt stor uppgift om laget ifråga inte presterar som 

det borde. 

 

Svar intervju 2: 

För att prestera bättre så är en trygghet i gruppen väldigt viktigt. Att få tryggheten i 

gruppen är dock något som kan vara svårt, beroende på hur situationen ser ut. Om laget 

presterat dåligt under en tid så handlar det mycket om att hitta de roliga ljuspunkterna, så 

det går att hitta glädje även i motgång. Desto fler spelare som känner en trygghet i att 

våga göra det dem är bra på eller det oväntade, desto bättre är det eftersom det ofta avgör 

matcherna. Blir spelarna för hårt hållna i det taktiska tänkandet och enbart spelar på 

säkerhet så kan det leda till viss framgång men det avgörande är när någon gör det 

oväntade. Det är något som inte går att träna på utan bara handlar om trygghet enligt JC. 

  

2. Hur viktig anser du individen är i laget/gruppen?  

Svar intervju 1: 

Livsviktig eftersom varje individ är en del av laget och tillför på sitt sätt. Alla de här 

spelarna tillför på ett eller annat sätt någonting som de är bra på. Det är alltså en tränares 

uppgift att se till att lagets spelare tillför maximalt av sin kunskap till laget. Det är 

dessutom otroligt viktigt att inte glömma individer eftersom man då aldrig någonsin kan 

få ett homogent lag i slutändan. Det kan låta som en klyscha men varje individ är otroligt 



viktig i ett lag. Allt ifrån den som är lagets frontfigur och syns i media till den som 

kanske inte har så mycket speltid.  Det är viktigt att det alltid finns en uppgift till den här 

”12:e spelaren” för är man bara med som utfyllnad tror JL att man är väldigt illa ute. 

Detta eftersom varje individ måste känna att de tillför nånting och det är en dialog man 

måste kunna föra som coach också. Det blir alltså oerhört viktigt att få alla att tillföra så 

mycket som de bara kan för att få en bra helhet. 

 

Svar intervju 2: 

Detta är något tvådelat, det finns ingen individ som är större än gruppen men samtidigt 

är det viktigt att alla får vara vilka dem är. Desto mer naturlig du är, desto bättre kan du 

prestera. Det är viktigt att inte hamna i grupptrycket och känna att du måste vara på ett 

visst sätt utan varje individ ska få vara naturlig. Men samtidigt finns det ingen som är 

större än gruppen. 

 

3. Anser du att du gör någon skillnad i ditt ledarskap mellan tongivande spelare och mindre  

tongivande spelare? 

Svar intervju 1:  

Nej, JL anser att alla människor måste bemötas olika. Det går inte att säga samma saker 

till den tuffa och hårda som till den lugna, tysta och mjuka. Alla måste bli bemötta på 

deras sätt. Det väsentliga är att grunden är densamma. Det måste vara samma krav på 

lagets stjärna som på den ”12:e spelaren”, samma grund krav men att man bemöter dem 

på olika sätt. Inte för att en stjärna är en stjärna utan utifrån vilken individ stjärnan är. 

Exempelvis kan inte bemötandet vara detsamma mot Northug i Norge som är en 

utåtriktad och tuff person som mot Charlotte Kalla. Men grundkraven måste vara 

detsamma på dem, att de har samma spelregler men att man bemöter dem på olika sätt. 

En del individer krävs det att man är väldigt hård mot och ”håller i hatten” ordentligt på 

medans det av andra krävs att man är mer mjuk mot dem. Det hela handlar om dialog 

och att man för dialogen på rätt sätt beroende på individen och dess mottaglighet. 

 

Svar intervju 2: 

JC menar att bemötandet skall vara lika, däremot så får de spelare som är mer 

tongivande och har större erfarenhet flera chanser på planen. Dem som inte är lika 

etablerade och inte riktigt vet var de står får färre chanser eftersom det finns 4 eller 5 

andra spelare att välja på. Dem mer etablerade får fler chanser eftersom JC vet vad de 



kan prestera och på så sätt vet att det rör sig om en dålig dag när dom underpresterar. Det 

ska dock inte finnas någon skillnad i bemötandet och bara för att du är etablerad så kan 

du inte bete dig hur du vill. JC anser att det är enkelt att säga till ”marginal spelarna” och 

att det finns etablerade spelare som säger att det ska vara högt i tak och att alla får säga 

vad de vill. Men sen visar det sig att dem inte vågar säga till, även de etablerade själva 

vågar inte säga till andra etablerade utan hackar i stället på spelarna som är i periferin. 

Det blir alltså inte högt i tak utan i stället hackas det på de svaga. Det spelar ingen roll 

om spelaren är den viktigaste i laget eller nummer 20 i truppen, du ska bli behandlad på 

samma sätt. Skillnaden blir i hur många chanser du får på planen. 

 

4. Hur skulle du beskriva dig själv som ledare? 

Svar intervju 1:  

Kommunikativ, dels för att det är något JL tror på och för att han är sådan som person.  

Svar intervju 2: 

Ledord för JC är engagemang, tydlighet, tålamod och förbered. Tålamodet och 

tydligheten hör samman för JC eftersom det gäller att ha förståelse då spelarna inte 

tycker JC är tydlig och ha tålamod tills alla förstår så det blir tydligt för spelarna vad JC 

vill få fram.   

 

5.  Tycker du att gruppen påverkar ditt ledarskap? På vilket sätt? I hur stor utsträckning?  

Svar intervju 1: 

Både och. JL menar att hans ledarskap är hans ledarskap, att man inte kan ändra sitt 

ledarskap utifrån vilken grupp det är utan det handlar om att vara den man är. Att 

försöka vara något man inte är märks ganska snabbt och man blir falsk som ledare. Dock 

använder han sitt ledarskap olika på olika individer, det är individ anpassat men utgår 

alltid från hans eget ledarskap. Alltså att hur han för fram sin kommunikation kan variera 

på grund av vilken han pratar med. Man kan inte kommunicera på samma sätt med en 

ung spelare som man försöker utveckla som med ett vuxet proffs, men oavsett så utgår 

det från JLs ledarskap.  

 

 

 

Svar intervju 2: 



JC tycker att det påverkar helt klart eftersom det är avgörande för hur det t.ex. går att 

släppa vissa saker. Har du spelare som är drivna och självgående kan du släppa den biten 

och fokusera mer på instruktioner. Har du inte sådana spelare så måste du vara mer 

auktoritär och säga nu ska du göra såhär och såhär. Det är likadant med hur delaktig du 

måste vara i gruppen som exempelvis med humor. En del grupper fungerar jätte bra och 

du behöver egentligen inte bidra med något medans andra behöver drivas på mer och 

man får sätta sin prägel på gruppen och säga vad som är acceptabelt och inte acceptabelt. 

Så gruppen påverkar hur JC beter sig på så sätt. 

 

6. I hur stor utsträckning anser du att lagets prestation bygger på din prestation som ledare?  

Svar intervju 1:  

Ledaren har en väldigt stor del i hur ett lag producerar men det är alltid spelarna som gör 

jobbet. Det är ungefär som en Volvo fabrik, det är inte vd:n som gör bilarna utan det är 

människor som verkligen tillverkar dom här bilarna. Precis detsamma gäller spelare 

kontra ledare. Om inte vd:n ger arbetarna en maskin så går det saktare och sämre att 

bygga bilarna än om de i stället ska använda skruvmejsel och arbeta med. Det är samma 

sak för spelarna om man skapar förutsättningar för de här spelarna att verkligen prestera 

maximalt, vilket JL gör innan matchen. Ett exempel är en tränare som Phil Jackson som 

tränade Chicago Bulls när dom var som bäst och även Los Angeles Lakers. Han fungerar 

så att han bara sitter vid sidan under matcherna eftersom han har gjort jobbet innan 

matchen. Sen finns det även real tids coacher som skriker olika spel under matchen, 

alltså coachar under matchen medans Phil Jackson gjorde det innan. När matchen sedan 

kom skickade han ut spelarna och dom producerade tillsammans eftersom han gjort sitt 

arbete innan de ska producera. Båda coacherna påverkar sitt lag, men på olika sätt. JL 

tror däremot mer på Phil Jacksons sätt att coacha än att coacha under matchen. Han 

menar att det inte ska vara som i ett tv-spel där man bestämmer vart spelarna ska springa 

och göra på planen. JL menar att han tror att individerna klarar detta mycket bättre själva 

om laget är väl förberett. Som svar på frågan anser JL att ledaren har en jätte stor 

betydelse men att det i slutändan ändå är spelarna som gör det.  

 

Svar intervju 2:  

Det har betydelse för annars skulle inget lag ha en tränare. Samtidigt får man inte ta åt 

sig för mycket av framgången heller. Ibland kan det vara självspelande piano och ibland 

inte.  Enbart för att du har ett namnkunnigt lag betyder det inte att de automatiskt 



presterar bra, det kan vara så att ledaren varit otydlig eller släppt det för långt. Det gäller 

att läsa av vad gruppen behöver, ibland behöver de mycket peppning och ibland ska man 

inte göra något alls och då påverkar man på ett eller annat sätt. JC menar att han är en del 

i laget och att det vissa gånger betyder mer och andra mindre men det är inte något man 

vet förens efteråt. JC hävdar dock att det borde finnas en anledning till att vissa ledare 

lyckas hela tiden. Dem får dock oftast bra lag och har bra materiel att arbeta med men 

dem har ändå betydelse eftersom det finns andra ledare som inte lyckas med samma 

grupp människor. 

 

7. Ledarskap på planen, hur man fördelar roller inom laget? 

Svar intervju 1: 

JL menar att roller inom laget är tillför seniorer. Det är när spelare har utvecklat en 

kunskap som man kan tillföra i ett lag. Exempelvis att spelaren är duktig att skjuta, ta 

returer eller spela försvar. Spelaren har en kunskap som man någonstans kan få in i det 

här laget. Först då behövs det roller eftersom alla stjärnorna måste veta sin uppgift, det är 

viktigt. Att alla har en uppgift från den stora stjärnan som oftast gör mycket mål till den 

spelare som får minst speltid och som duktig på något specifikt. När vi kommer till 

ungdomsspelare anser JL att det inte är en coach uppgift att vinna matcher utan att 

förbereda dem för senior livet. När dem blir seniorer och när dem ska hitta sin roll så 

måste man förbereda dem för att komma dit. Alltså att hjälpa ungdomsspelarna att 

utveckla alla delar i basket, väldigt mycket mentalt för att lära sig spela utan spelsystem 

och lära sig spela basket tillsammans. Det är inget som man vinner mycket matcher på 

när man är ung, men det hjälper en otroligt mycket när man blir senior. JL anser att detta 

till stor del handlar om ledaren och dennes mognad. Att man hela tiden tar genvägar med 

unga spelare bara för att vinna matcher. Detta handlar ofta om att ledaren inte vågar se 

dålig ut och därför inte vågar förlora eftersom man har så svårt att kommunicera med 

sina spelare om varför man förlorade och hela den biten. Det är enklare för en tränare att 

gå ner i omklädningsrummet och gratulera laget till segern i stället för att gå ner till laget 

som förlorat och prata med spelarna. Men att våga förlora och inte ha den prestigen som 

ledare anser JL är väldigt viktigt. Dock menar han att man alltid spelar för att vinna, 

basket är en sport där det inte finns några oavgjorda matcher. Antingen så vinner man 

eller så förlorar man och det går ut på att vinna. Däremot får inte strävan efter segern gå 

ut över utbildningen av dom unga spelarna för då tar man bara genvägar som i slutändan 

drabbar dessa spelare. När JL sitter hemma och ser basket på tv och ser spelare som han 



tränat i unga år är han mycket mer stolt över det än att ta fram ett gammalt dm-guld och 

titta på.  När spelare som han haft och någonstans försökt hjälpa till en senior niv och 

sen få se dem när de är med på tv så är han stolt. Det är vad JL anser att ledarskap i unga 

år handlar om, att förbereda de så de kan prestera så bra som möjligt i seniorlivet och sen 

om dessa kommer till NBA eller landslaget, då ska man vara jätte stolt. Men när det 

kommer till senior nivå är det en helt annan sak. Då handlar det om att alltid vinna. Då 

blir ledarskapet annorlunda då du måste optimera dessa 12 individer på bästa sätt. Du 

börjar med att bygga ett lag på bästa sätt. Alltså att man inte har 5 stor stjärnor som ska 

göra mycket mål, eftersom det inte finns så mycket bollar, man måste ha lite utav allt för 

att få en bra helhet.  Då handlar det om roller så att spelarna kan prestera så bra som 

möjligt och vinna så många matcher som möjligt.   

 

Svar intervju 2: 

Detta är klurigheten enligt JC. Det finns en spelar roll, att du ska göra målen eller sköta 

defensiven t.ex. Den rollen gäller det för spelaren att acceptera, sen finns det även rollen 

i gruppen.  Rollen i gruppen vill JC ska vara flytande och att spelarna ska kunna gå in 

och ut ur den rollen när det passar spelarna. Även om du är den som pratar mest i laget 

och du känner dig lite låg så ska du kunna kliva ur den rollen och någon annan tar över, 

det är det optimala. Men i den idrottsliga rollen vill JC att spelarna ska uppfylla den 

rollen, eftersom om spelaren inte respekterar och accepterar den rollen så blir det 

problem. För fotboll och många andra lagidrotter bygger på att du har spelare som är 

lojala mot spelsättet. För att lyckas måste du uppfylla den rollen och därför vill JC att 

den är mer låst, även om den går att utveckla.  

 

8. Hur får man spelare att acceptera sin roll? 

Svar intervju 1: 

Det handlar mycket om ärlighet från början. Om jag som coach eller sportchef vill värva 

en spelare så är han som idrottsman lika intresserad av att veta hur vi tänker använda 

honom. Detta är en diskussion som förs innan man ens tänker på att skriva på kontraktet. 

Ett problem är att många spelare förblindas av att det är en stor klubb i stället för att 

undersöka på vilket sätt dom vill använda spelaren och vilken roll denne kommer få. 

Detta är dock något man gör klart innan, vilken roll spelaren ska ha. Men sedan kan 

saker såklart förändras, att man måste göra på ett annat sätt. Går man då in och säger till 



spelaren att ” Nu ska du inte göra såhär längre utan nu ska du göra såhär, punkt.” Så blir 

det inte bra, utan det är hela tiden kommunikation som gäller.  

 

Svar intervju 2: 

Att tydliggöra för spelaren varför du anser att du är mest lämpad för den här rollen och 

varför du ska ha den här rollen för att laget ska bli bättre, att du är tydlig och motiverar 

varför. Sedan kan man diskutera om vi gör såhär så blir rollen större eller mindre och 

ansvaret större eller mindre.  JC tror inte på att bara slänga ut någonting, utan att man 

ska veta vem som gör vad de flesta gångerna. Sen är det som tidigare nämnt det 

oväntade som avgör matcherna, men blir det oväntade normen så blir det oväntat för 

både med- och motspelare. Under träning får spelarna träna på sina positioner och får då 

träna på vilka situationer som uppstår. De får då reda på vad JC vill att dem ska uppfylla 

på planen och vilka krav JC har på dem. När spelarna uppfyller kraven får de en friare 

roll bara de i första hand gör vad JC förväntar av dem.  

Intervju analys 

Intervjuerna gav mig väldigt intressant material att arbeta med och vid en närmare analys så 

finns det i de förhållanden som intervjuerna utfördes under skillnader som kan spela in på de 

resultat som dessa gav. Den första intervjun skedde under mellandagarna. Det var väldigt 

lugnt på kontoret och den intervjuade hade en relativt lugn dag på jobbet. Den andra intervjun 

skedde på en skola där den intervjuade arbetar, det var precis efter lovet och jag kan tänka 

mig att det därför var extra mycket att göra. Intervjun skedde dessutom i ett arbetsrum där 

andra ur personalen satt och vi fick sätta oss i ett litet rum med ett skynke som delade av 

rummet mot arbetsrummet. Fast det var tyst och lugnt i arbetsrummet kan det ha påverkat 

svaren på intervjun, även om det inte är min upplevelse. En insikt man ändå bör bära med sig 

är att svaren kan ha blivit för kortfattade eller inte fullt så uttömmande som de kunde ha blivit 

om förhållandena varit likvärdiga. Det är viktigt att tänka på det om intervjumaterialet 

behandlar känsligare områden än just det området jag valt i den här intervjun. ( Trost, J. 1997)  

Intervjuresultat analys 

När det kommer till att få sitt lag att prestera bättre så anser JL att det till stor del handlar om 

att skapa förutsättningar för prestationen medans JC mer menar att trygghet är viktigt. Dock 

kan jag se en liknelse vid att trygghet med stor sannolikhet är en förutsättning för prestation. 

Trygghet ger nämligen modet som sedan ger en prestation utan rädsla för resultatet, i ett lag 

med stor trygghet vågar spelarna mycket mer och laget ser möjligheterna långt före 



problemen. (Lindwall, M. Johnson, U. Åström, O. 2002) En annan notering som gjordes var 

JLs syn på förberedelse innan matchen. Att han som ledare gör sitt jobb innan matchen kan 

jag se en parallell till att läraren för eleven i kontakt med materialet. Läraren vägleder dem för 

att klara av uppgiften på egen hand, vilket i JLs fall blir uppgiften att vinna matchen. 

Pedagogen som i det här fallet är läraren ger spelarna förutsättningar för att lösa problemet 

men det är upp till dem att göra det. (Dewey, John 2008) 

En individs betydelse i laget är väldigt viktig. I en högpresterande grupp har samtliga 

medlemmar ett delat och gemensamt ansvar. Att individen får konkreta ansvarsområden är 

väldigt vitalt för att få ett samordnat samarbete. En riktigt effektiv grupp hittar också sätt som 

gör att hela gruppen får ett gemensamt ansvar. Grunden till en högpresterande grupp är en 

fokuserad och sammanhållande struktur. ( Bolman, Lee G. & Deal, Terrence E. 1995) Detta 

kopplar jag genast till JLs uttalande om att det alltid måste finnas en uppgift till alla individer 

i laget för att få en homogen grupp. Alla individer måste tillföra något till gruppen för att det 

ska bli en bra helhet. JC syftar mot att gruppens individer ska vara naturliga, men det får inte 

gå ut över gruppen.  

De båda ledarnas behandling av spelare skiljer sig till viss del då JC menar att alla ska 

bemötas lika medan JL står för ett mer individuellt bemötande. Båda anser dock att inte en 

stjärna ska bli bemött bättre än någon annan spelare, utan JL menar då att varje individ blir 

bemött utifrån hur du är som människa. JC och andra sidan jobbar mot att bemöta alla på 

samma sätt. Det är psykologiskt viktigt för en grupp att ha en inre vi-känsla. En av 

förutsättningarna till att uppnå denna är samtliga medlemmar av gruppen känner sig 

respekterade och accepterade i gruppen. Det gör att individen känner att han/hon har gruppens 

stöd även vid en dålig prestation som leder till en trygghet i gruppen och en bättre 

sammanhållning. Om sammanhållningen är bra i gruppen kommer en stressande 

tävlingssituation att öka vi-känslan, en dålig gruppsammanhållning splittrar gruppen under 

stressande tävlingssituationer. (Railo, W. [1975])  

Ur deras egen syn på sig själva som ledare såg sig JL som en kommunikativ ledare. JC arbetar 

utifrån att vara tydlig, ha tålamod, vara engagerad och att vara förberedd. Ur min egen 

upplevelse av intervjuerna skulle jag påstå att dessa tränare är av ledartypen jag/lag-centrerad 

tränare. Det är en ledare som ger spelarna utrymme och en betydelsefull roll utan att förlora 

eller överbetona den egna identiteten. Ledaren betonar helhet och flexibilitet, har en 

demokratisk grundinställning men har fortfarande förmågan att sätta gränser och ser individen 

i gruppen. Relationen till spelarna bygger på förtroende, trygghet och kontakt.(Lindwall, M. 

Johnson, U. Åström, O. 2002) Denna reflektion görs utifrån att hur de båda interagerar med 



gruppen. Båda ser vikten av individen i gruppen, om än olika. Det är två demokratiska ledare 

eftersom ingen utav dem kör på med sin stil utan i stället mer arbetar för anpassa sitt 

ledarskap för att få fram det mesta ur både individ och grupp. Båda förespråkar även att ge 

spelarna ansvar och en betydande roll vilket gör att varje individ känner att de tillför något. 

Roll fördelningen inom ett lag är delad. Dels finns det en formell roll, vilket är spelarens 

uppgift att utföra på planen och ofta är starkt knutna till spelarens position på planen. Det kan 

exempelvis vara spelfördelar i ett fotbollslag. Sen finns det även en informell roll, det kan 

t.ex. vara att du är stämningshöjaren i gruppen. (Lindwall, M. Johnson, U. Åström, O. 2002) 

JC hade väldigt intressanta tankar om detta, i laget vill han att den formella rollen ska vara 

låst. Alltså att spelarna ska göra det JC förväntar sig av dem i första hand och menar att det är 

väldigt viktigt att spelarna är lojala mot spelsättet. Om alla gör som de vill på planen skulle all 

form av organisation gå förlorad och därför måste alla spelare acceptera sin roll. Den 

informella rollen vill JC däremot ska vara ”flytande”. Med det menar JC att om du är den som 

pratar mycket i gruppen ska du kunna kliva ur den rollen om du känner dig låg och någon 

annan ska kliva in och ta den rollen.  

Att rollen är tydlig för spelarna är något som båda tränare ser som viktigt. Att kommunicera 

med spelarna och förklara hur de vill använda sig av denne är viktigt eftersom spelaren får en 

bild av vad som förväntas av dem. JL och JC anser att denna tydlighet är väldigt viktig och att 

det är viktigt att göra spelarna medvetna om varför just den spelaren passar bäst för den rollen 

och föra en dialog så att spelaren accepterar rollen på ett bra sätt. För att få spelare att 

acceptera sina roller finns det fyra viktiga faktorer att ta hänsyn till. Dels om det finns 

möjligheter att använda sig av specifika kompetenser och färdigheter. Hur mycket 

uppmärksamhet rollen får, t.ex. en väldigt defensiv roll får ofta lite uppmärksamhet. Hur 

viktig rollen är för lagets prestation. Hur självständig rollen är, alltså upplevelsen att vara en 

viktig kugge i lagets samarbete samtidigt som rollen i sig är självständig. (Lindwall, M. 

Johnson, U. Åström, O. 2002) Det är även väldigt väsentligt att spelaren inte bara har vetskap 

om vad rollen innebär och att de accepterar den. Förväntningarna ska därför ställas på själva 

utförandet, spelarna veta att det de presterar uppmärksammas och att dem kommer få feed-

back på prestationen. Det är betydelsefullt för att spelaren ska behålla sin motivation. 

(Lindwall, M. Johnson, U. Åström, O. 2002) 

 

 

 

 



Diskussion 

Mitt eget perspektiv på denna uppsats är att jag har fått reda på en mängd olika saker som 

påverkar för att en tränare ska få sitt lag att prestera så bra som möjligt. Detta kan vara 

förståeligt eftersom en grupp människor är något som alltid är komplext. Det finns därför 

alltid en rad olika problem och möjligheter som en tränare måste lösa eller ta till vara på. Jag 

kan som jag förmodade i min metod heller inte med denna uppsats påvisa att det skulle vara 

en skillnad mellan manliga och kvinnliga idrottslag. Att dra någon sådan slutsats efter två 

intervjuer känns meningslöst. Skulle jag fått någon sådan information skull jag förmodligen 

även behövt en fråga som lyfte just denna punkt. Detta är självklart en intressant aspekt, alltså 

om det är någon skillnad på hur ledarna tänker sig att deras ledarskap förändras om dem 

tränar ett manligt eller kvinnligt lag.  

När det handlar om att få en ut det mesta av sitt lag anser jag att ledaren bör göra det på en 

individuell nivå. Får ledaren alla individer att acceptera sin roll i både gruppen och i laget har 

du enligt mig kommit på väldigt god väg att ta fram det bästa i gruppen. Om individen inte 

accepterar sin position i gruppen kommer problem uppstå. Det kan t.ex. handla om att en 

spelare inte får den speltid denne anser sig förtjäna, då blir tränarens kompetens på att 

kommunicera väldigt avgörande. Får inte tränare spelaren att acceptera sin roll och förstå 

varför denne ska ha den rollen för att laget ska prestera som bäst så kan det gå så långt att 

laget och spelaren får gå skilda vägar. Accepterar du inte din roll finns risken att det blir 

kaotiskt på planen och att hela spelsättet faller samman för att du som individ inte tar ditt 

ansvar. Väsentligheten av detta tar  både JC och JL upp under intervjuerna. Får ledaren 

däremot varje individ att känna sig behövd. Att spelaren vet vad som förväntas av den och att 

den prestationen uppmärksammas så får du en välfungerande och motiverad grupp. När alla 

har sin roll och vet sin uppgift i gruppen leder detta till en bättre sammanhållning och en bra 

sammanhållning leder i sin tur till en bra prestation av gruppen under en stressande 

tävlingssituation. (Railo, W. [1975])  

Att kunna anpassa sitt ledarskap till gruppen är även det väldigt viktigt. Om en ny tränare 

kommer till en grupp och gruppen i fråga är väldigt vana vid att ha en auktoritär tränare och 

den nya tränaren är väldigt demokratisk kan problem uppstå. Det kan leda till att det skapas en 

osäkerhet i gruppen om de är vana vid en väldigt beslutsam ledare och kan avspeglas på hur 

spelaren ser på sin egen förmåga. .(Lindwall, M. Johnson, U. Åström, O. 2002) I båda mina 

intervjuer tar ledarna upp just anpassningen av sitt ledarskap utifrån hur individerna är i 

gruppen. Av egen erfarenhet anser jag det också väldigt viktigt att tränaren har en förmåga att 

läsa av vilken typ av ledarskap gruppen behöver. Om tränaren tappar förtroendet hos gruppen 



direkt är det ofta svårt att få tillbaka det igen. Det effektiva ledarskapet blir på så sätt inte 

utifrån vilken personlighet tränaren har utan hur tränaren lyckas kommunicera med gruppen 

och hur situationen är. .(Lindwall, M. Johnson, U. Åström, O. 2002) Min tolkning blir av 

detta att kommunikationen handlar om att komma fram till vilket ledarskap gruppen är i 

behov av.  

Att förändra lagets kultur kan även det vara avgörande. I skapandet av en ny kultur är det 

viktigt att sätta upp specifika värderingar för denna grupp. (Schroeder, P. 2010) Ett exempel 

på detta är vad Sveriges förbundskapten i ishockey har arbetat mycket med under sin tid som 

tränare för Sveriges juniorlandslag. Han tog fram uttrycket att ”persa” i laget. Med det menas 

att varje spelare ska slå personligt rekord i varje match, alltså att alltid göra din bästa match. 

För Sverige som i de flesta lagsporter varit kända för att alltid ha ett starkt kollektiv blev detta 

väldigt annorlunda och har lett till en väldigt stor förbättring resultat mässigt de senaste fem 

åren. Det är även något som jag anser är viktigt, att som ledare våga testa något nytt och inte 

fortsätta i ett spår som inte gett resultat på väldigt länge. Att skapa en trygghet i gruppen som 

gör att individen känner en trygghet i att våga bryta mönstret och göra det oväntade kan vara 

väldigt avgörande i många lagsporter, detta är även något JC belyser under intervjun.  

Med hjälp av intervjuer och litteratur anser jag mig ha fått en god insyn i tankesättet som 

ledare har för att få sitt lag att prestera. Vid närmare reflektion av denna uppsats kan jag se att 

en grupp människor bör vara bland det mest komplexa eller minst komplexa du kan ansvara 

för. Utifrån gruppens individer, ditt eget ledarskap fram till prestationen finns det många 

aspekter att ha i åtanke för att nå ett så gott resultat som möjligt. Även om ledarens roll inte 

alltid är den viktigaste så innehar du det största ansvaret i gruppen när du har den 

benämningen. Min fascination över denna roll är väldigt stor eftersom det är en sådan 

utmaning att få människor att skapa något tillsammans och nå ett resultat som till en början 

kan tänkas omöjligt, men med rätt gruppdynamik kan leda till väldiga resultat. Positionens 

utsatthet gör den än mer intressant och då tänker jag främst elitidrott då resultatet enbart 

bygger på vinst eller förlust.  Kraven på resultat är så omfattande att det är en arbetsplats där 

det är så gott som omöjligt att ha en karriär utan att någonsin få sparken. 
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