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Sammanfattning 

Svenska Fotbollförbundet vill att idrottsföreningarna i fotboll ska fungera väl och få fler samt rätt 
utbildade ledare. För att idrottaren ska fortsätta träna och behålla motivationen är det viktigt att 
ledaren lyssnar till idrottarens behov, kunskap och förväntningar. Det är också viktigt för tränaren 
att vara medveten om vad idrottaren önskar för ledarskapsbeteende för att skapa tillfredställande 
upplevelser och optimera spelarnas prestationer. Föreliggande studie undersöker därför vilket 
ledarskapsbeteende som önskas och uppfattas av fotbollspelare samt diskrepansen mellan önskvärt 
och uppfattat ledarskapsbeteende och sambandet med tillfredsställelse. Metoden som användes var 
följande. I studien inkluderades enkäter från 87 manliga (n=49) och kvinnliga (n=38) svenska 
fotbollsspelare i division tre till sex. Två svenska varianter av Leadership Scale for Sports och tre 
dimensioner från Athlete Satisfaction Questionnaire. Datan analyserades med icke parametrisk 
korrelation enligt Spearman`s rho och med deskriptiv analys. Resultatet visade att det mest önskade 
och uppfattade ledarskapsbeteendet var Positiv återkoppling följt av Träning & instruktion. 
Huvudresultatet visar att en liten uppmätt skillnad mellan önskvärt och uppfattat av 
ledarskapsbeteendena Träning & instruktion (r = -,523, p<0.01), Positiv återkoppling (r = -.423, 
p<0.01) och Socialt stöd (r = -.252, p<0.05), var för sig korrelerar med högt uppmätt värde av 
tillfredställelse. Det finns en trend mot korrelation mellan diskrepansen för önskvärt och uppfattat 
Demokratiskt ledarskapsbeteende (r = -.212) och tillfredställelse. Uppmätta skillnader mellan 
önskvärt Auktoritärt ledarskapsbeteende och uppfattat Auktoritärt ledarskapsbeteende (r = -.004) 
och tillfredställelse visar inte någon signifikant korrelation. Mer forskning behövs för att öka 
förståelsen för hur ledare kan vara för att förbättra tillfredsställelsen och prestationen hos 
fotbollsspelare. Resultatet diskuteras och analyseras mot tidigare forskning och förslag på framtida 
forskning presenteras. 

!I



University of Gävle 
Bachelor thesis in Sport Science 

Authors: Jens Persson & Johan Linnaeus 
English title: Preferred and perceived leadership behaviour for satisfaction and performance of 
athletes in soccer 
Year: 2015 
Keywords: Leadership Behaviour, The multidimensional model of leadership (MML), LSS. 

Abstract 

The study investigates preferred and perceived leadership behaviour by soccer players, as well as 
the discrepancy between preferred and perceived leadership behaviour and the relationship with 
satisfaction. The study included surveys of 87 male (n = 49) and female (n = 38) Swedish soccer 
players in division three to six. Two Swedish versions of the Leadership Scale for Sports and three 
dimensions of the Athlete Satisfaction Questionnaire was used. The data was analysed with the 
nonparametric correlation according to Spearman`s rho and descriptive analysis. The most preferred 
and perceived leadership behaviour was Positive Feedback followed by Training & Instruction. The 
main result of the study was that a small discrepancy between preferred and perceived leadership 
behaviours Training & Instruction (r = -, 523, p <0:01), Positive Feedback (r = -.423, p <0:01) and 
Social Support (r = -.252; p <0.05), respectively correlates athlete Satisfaction. There is a trend 
towards correlation between discrepancy of preferred and perceived Democratic Leadership 
behaviour (r = -.212) and athlete Satisfaction. More research is needed to increase understanding of 
how leaders might be to improve the Satisfaction and Performance to athletes in soccer. The result 
is discussed and analysed with previous research and suggestions for future research are presented. 
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KAPITEL ETT: INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Till författarnas kännedom finns det ingen vetenskapligt publicerad studie som undersöker 

diskrepansen mellan önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende och sambandet till fotbollsspelares 

tillfredställelse och prestation i Sverige. Fahlström (2006b) menar att det finns en kunskapslucka av 

vetenskaplig forskning gjord på idrottsledares ledarskapsbeteende i Sverige. Kunskapen om hur 

idrottare uppfattar ledare och hur idrottare vill att ledare ska vara är liten i Sverige (Fahlström, 

2006a). 

 ” …vi vet egentligen mycket lite om hur tränarna är och hur de aktiva uppfattar dem. Medan 

 ledarskaps- forskningen är mycket omfattande internationellt har de svenska idrotts- ledarna 

 i mycket liten utsträckning studerats vetenskapligt…” (Fahlström, 2006a, s. 43). 

The Multidimensional model of leadership är ett bra redskap för att undersöka relationen mellan 

coachen och idrottaren samt i vilken situation relationen äger rum. Även Leadership Scale for 

Sports lyfts fram som en bra metod för att mäta ledarskapsbeteende (Fahlström, 2006b).  

I Skandinavien börjar ledarskap inom idrott sakta men säkert accepteras som en möjlig yrkeskarriär 

(Enoksen et al., 2014). För att ytterligare skapa kunskap om relationer mellan ledare och spelare bör 

forskning på ledarskap inom idrott undersökas utifrån idrottarens perspektiv (ibid.). För att 

idrottaren ska fortsätta träna och behålla motivationen är det viktigt att ledaren lyssnar till 

idrottarens behov, kunskap och förväntningar (Moen, Høigaard & Peters, 2014). Det är också 

viktigt för tränaren att vara medveten om vad idrottaren önskar för ledarskapsbeteende för att skapa 

tillfredställande upplevelser och optimera spelarnas prestationer (Crust & Lawrence, 2006). 

1.2 Svensk fotbollskultur 

Från år 2000 till år 2010 har antalet idrottsledare i Sverige ökat med ungefär 120 000 och i takt med 

idrottsföreningar växer ökar också professionaliseringen av ledaruppdragen (Lindroth, 2011). År 

1904 bildades Sveriges idag största idrottsförbund, Svenska Fotbollförbundet (Svenska 

Fotbollförbundet [SvFF], 2015a). Svensk fotboll, med ungefär en miljon medlemmar, utgör en 

tredjedel av den totala idrottsrörelsens medlemmar och Svenska Fotbollförbundet vill att de 3226 

idrottsföreningarna i fotboll ska fungera väl och få fler samt rätt utbildade ledare (ibid.). Svenska 

Fotbollförbundet vill att fotbollen ska spegla mångfalden som finns i samhället; 
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 ”Breddfotbollen ska erbjuda alla som vill, oavsett nationalitet, ålder, kön eller sexuell  

 läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, en positiv, hälsofrämjande och  

 utvecklande fritidsmiljö”  (SvFF, 2015a). 

År 1931 inledes de första fotbollstränarutbildningarna i Sverige och år 1990 anpassades 

utbildningarna till Union des Europeennes de Footballs krav (SvFF, 2015b). De olika nivåerna på 

tränarutbildningarna är; Bas, Avancerad och Pro (ibid.). År 2015 utökades tränarutbildningarna med  

två steg som är anpassade till fotbollstränare för barn och ungdomar (SvFF, 2015c). 

Weinberg och Gould (2010) pekar på fyra nyckelfunktioner som skiljer ett lag från en grupp. En vi-

känsla, snarare än en jag-känsla, tydliga roller där medlemmarna vet vad som behöver göras, en 

struktur i gruppen när det kommer till kommunikation och till sist normer för vad som får och inte 

får göras. Fotboll är en lagidrott som innebär att; poäng samlas till laget, idrottaren är beroende av 

andra för att kunna träna och att det finns tydliga ledare och roller (Evans, Eys & Bruner, 2012).  

Grundläggande idén med fotboll är enkel, det laget som har bollen spelar anfallspel medan 

motståndarlaget agerar försvarspel (SvFF, 2015d). Anfallsspelet handlar om att göra mål medan 

försvarspelet handlar om att förhindra motståndarna att göra mål (ibid.). En fotbollsträning innebär 

att genom särskilt anpassade övningar förbättras någon färdighet (Nationalencyklopedins ordbok, 

1996). Enligt Svenska Fotbollförbundet (2015d) handlar träning om ett samspel mellan tränare och 

spelare och en fördelning av ansvar. Inom Svenska Fotbollförbundet finns en spelarutbildningsplan 

med rekommendationer till tränaren när det kommer till övningar, pedagogik, och olika tränarstilar. 

Spelarutbildningsplanen är indelad i följande ålderskategorier, Fotbollsglädje 6–9 år, Lära att träna 

9–12, Träna för att lära, 12–16 år, samt Träna för att prestera 16–23 år (ibid.). En av metoderna som 

tränaren kan använda sig av i träningssituationer är Guided Discovery som handlar om att; mål sätts 

upp med vad som ska läras, träningen ska vara matchlik och att tränaren ska jobba med Positiv 

återkoppling och frågetekniker (ibid.). 

I fotboll finns följande positioner (Nationalencyklopedins ordbok, 1996); 

Målvakt; Sista utposten i laget som ska försöka förhindra att motståndarlaget man möter att inte 

göra mål. Till skillnad från andra spelare i laget får målvakten använda alla kroppsdelar. Back; 

Position i fotboll med försvarande uppgifter. Mittfältare; Mittfältet är området framför försvaret där 

anfallet byggs upp och personen som spelar där kallas mittfältare. Forward; I fotboll har forwarden 

anfallande uppgifter. 
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1.3 Definitioner 

I idrottsvetenskaplig litteratur skriven på engelska används ord som leader, manager, coach, athlete 

och member. För att översättningen till svenska inte ska bli helt förvrängd är ovan nämnda begrepp 

översatta rakt av. Begreppen ledare, coach och tränare kan i den här studien ses som synonymer till 

varandra. Under ledaren finns spelare, följare, idrottare och medlem i gruppen, även de begreppen 

används som synonymer till varandra i den här studien. 

1.3.1 Ledarskap 

Det finns många uttryck för ledare, exempelvis använder Weinberg och Gould (2010) ledare och 

coach som synonymer. Däremot skiljer Weinberg och Gould på begreppen manager och ledare. En 

manager är en person som ansvarar för budget, rekrytering, planering och organisering medan 

ledaren pekar ut vägen och målet åt laget (ibid.). En coach kan i vissa sammanhang ses som ett 

bollplank eller samtalspartner (Berg, 2007). Berg beskriver arbetet att jobba som coach på följande 

sätt;  

 ”Att uppmuntra och stödja en individ eller ett team att utveckla sitt sätt att tänka, vara och 

 lära, samt utveckla sina positiva känslor, för att nå viktiga personliga mål och/eller  

 organisationsmässiga mål” (Berg, 2007, s. 15).  

Begreppet coach kan ses som en metafor för något som transporterar personer till en önskad plats 

och inom idrotten används begreppet genom att coachen transporterar en person från en lägre till en 

högre prestationsnivå (Gjerde, 2012). Chelladurai (2006) poängterar att viktiga delar i ledarskapet 

handlar om att personer i en grupp ska förstå sina roller, förväntningar på prestationer och vilka 

målsättningar som finns. Viktiga delar i ledarskapet handlar om att få personerna i omgivningen att 

växa, öka gruppmedlemmarnas motivation, prestation och tillfredställelse. Det finns många 

definitioner på ledarskap. Gemensamt för definitionerna är att de innehåller följande tre delar; 

• Ledarskap innebär en beteendeprocess. 

• Ledarskap handlar om relationer och kommunikation till och med andra människor. 

• Ledarskapets syfte är att påverka och motivera gruppens medlemmar mot uppsatta mål. 

Eftersom ledarskap enligt många definitioner är en beteendeprocess innebär det att ledarskap 

handlar mer om vad ledaren gör snarare än vem ledaren är (ibid.).  
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1.3.2 Prestation 

I den här studien används följande definitioner för begreppet prestation; 

 ”… How well a person, machine, etc, does a piece of work or an activity…”  

 (McIntosh, 2013, s. 1139). 

 ”…ngt (Positivt) som åstadkommits eller fullgjorts ofta trots svårigheter…” 

 (Nationalencyklopedins ordbok, 1996, s. 613). 

Enligt definitionerna innefattar en prestation att en person utför, fullgör eller åstadkommer något 

(McIntosh, 2013 & Nationalencyklopedins ordbok, 1996). Schmidt, Wrisberg och Craig (2001) 

beskriver prestationsförmåga som ett karaktärsdrag som kan förändras med träning. För att 

maximera prestationen ska det finnas ett samspel mellan faktiskt och önskvärt ledarskapsbeteende 

(Høigaard, Jones & Peters, 2008). 

1.3.3 Tillfredställelse 

Chelladurai & Riemer (1998) menar att för många ledare är prestation och tillfredställelse 

sammanlänkad eftersom idrott bygger på att individen är där av fri vilja. Tillfredställelse kan ses 

som en förutsättning för att kunna prestera så bra som möjligt. Samtidigt kan två lag mötas i en 

väldigt jämn match där bara ett mål skiljer vinnarna från förlorarna. En vinst eller en förlust blir 

därför inte ett bra mätverktyg för lagets prestation. Laget som förlorade kan exempelvis vara väldigt 

tillfredsställda med ansträngningen, träningarna, samarbetet i laget och med tränarna. Därför menar 

Chelladurai & Riemer att tillfredställelse är resultatet av andra psykologiska faktorer som 

exempelvis ledarskap och att tillfredställelse ger ett annat perspektiv som inte är prestationsinriktat. 

 ”Athlete satisfaction is a positive affective state resulting from a complex evaluation of the 

 structures, processes, and outcomes associated with the athletic experience”  

 (Chelladurai & Riemer, 1997, s. 135).  

För att en idrottare ska uppleva tillfredställelse handlar det om hans eller hennes uppfattningar om 

verkligheten, överensstämmer med önskvärda standarder (Chelladurai & Riemer, 1998).  
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KAPITEL TVÅ: LITTERATURÖVERSIKT 

2.1 Ledarskapsbeteende i lagidrotter 

Den beteendeinriktade ledarskapsforskningen utgår från att människor utvecklas till ledare till 

skillnad från tidigare teorier som menar att vissa människor föds med speciella ledaregenskaper 

(Weinberg & Gould, 2012). Inom näringslivet ökade under 1950-talet intresset för hur ledare 

arbetade och den beteendeinriktade ledarskapsforskningen startades (Yukl, 2012). Intresset ökade 

också för att undersöka olika typer av ledarskapsbeteenden i den idrottsliga kontexten (Weinberg & 

Gould, 2012). Burke et al. (2006) presenterar i en litteraturöversikt två indelningar av 

ledarskapsbeteenden, ett mer uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende och ett mer personfokuserat, 

grupp och lagutvecklande ledarskapsbeteende.  

2.1.1 Uppgiftsorienterade ledarskapsbeteenden  

Burke et al. (2006) presenterar tre typer; Transaktionellt ledarskapsbeteende, Strukturerat 

ledarskapsbeteende, Boundary spanning av uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende som går att 

identifiera i lagidrott. 

Transaktionellt ledarskapsbeteende innebär att ledare ger beröm, belöningar och straff utifrån vilka 

roller och rollfördelningar som finns i laget (Burke et al., 2006). Transaktionellt ledarskapsbeteende 

bygger på teorier som handlar upp uppgiftslösning och uppföljning som exempelvis Path-Goal 

Theory (ibid.). Burke’s et al. studie visar att Transaktionellt ledarskapsbeteende har en signifikant 

korrelation med prestationen för olika lag. 

Strukturerat ledarskapsbeteende handlar om att ledaren minimerar osäkerheten kring rollfördelning 

och minimerar konflikter genom att fokusera på måluppfyllelse (Burke et al., 2006). För att skapa 

struktur kan ledaren antingen genom ett Auktoritärt ledarskapsbeteende ta alla beslut själv eller 

genom att ge gruppen tydliga sätt att kommunicera på och tydliggöra för gruppen hur ledaren vill att 

olika saker ska utföras (ibid.). Burke et al. menar att eftersom strukturerat ledarskapsbeteende 

handlar om tydlighet när det kommer till gruppens riktning och syfte, förväntas ledarskapsbeteendet 

leda till produktivitet och effektivitet. 

!5



Ett tredje uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende beskrivs av Burke et al. (2006). Boundary spanning 

handlar om att hämta, hantera och implementera olika typer av information som rör laget och 

organisationen. Sökandet efter information ökar stödet och samarbeten med andra utanför laget 

(ibid.). 

2.1.2 Personfokuserade ledarskapsbeteenden 

Inom personfokuserade ledarskapsbeteenden finns; Transformativt ledarskap, Consideration 

leadership behaviour, Empowerment leadership behaviour och Motivational leadership behaviour 

(Burke et al., 2006). 

Transformativt ledarskap handlar om att ledaren försöker skapa beundran, tillit och respekt hos 

gruppens medlemmar (Bass, 2003). Ledaren kritiserar inte misstag öppet i gruppen och jobbar för 

att individerna i gruppen ska vara kreativa och problemlösande. Ett coachande förhållningssätt 

används av ledaren som ser till alla individers behov (ibid.). Det finns ett samband mellan 

Transformativt ledarskap och ett lags prestation (Burke et al., 2006). 

Consideration leadership behaviour handlar om att ledaren jobbar mycket med sammanhållning 

och relationer i gruppen (Burke et al., 2006). Ledaren arbetar med öppen kommunikation, respekt 

och försöker skapa tillfredställelse hos individerna i gruppen. Ledarskapsbeteendet handlar om att 

ledaren jobbar mycket med coaching. 

Empowerment leadership behaviour är ytterligare ett ledarskapsbeteende som handlar om att 

ledaren använder sig av ett coachande förhållningssätt (Burke et al., 2006). Ledaren skapar ett 

klimat där individerna i gruppen utvecklar sig själva. Genom att medlemmarna i gruppen kommer 

att vara sina egna ledare förbättras gruppens utveckling framåt och även gruppens prestation 

förbättras. 

Motivational leadership behaviour innebär att ledaren jobbar med motivation i gruppen (Burke et 

al., 2006). Det finns två olika inriktningar inom motiverande ledarskap, dels de ledare som belönar 

prestationen hos individer genom att tillgodose deras behov och dels de ledare som är 

omtänksamma och ger beröm genom att påpeka vad medlemmarna är kapabla till (ibid.). 
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2.2 Chelladurai’s fem dimensioner av ledarskapsbeteenden 

I föreliggande studie används Chelladurai’s (1990) fem dimensioner av ledarskapsbeteenden.    

Training and instruction - Träning & instruktion är ett ledarskapsbeteende som innebär att tyngden 

ligger på att förbättra idrottarens prestationer genom att främja hård och ansträngande träning, 

instruera färdigheter, tekniker, taktiker, klargörande av roller mellan personer i gruppen och 

strukturera samt koordinera idrottarnas aktiviteter (Chelladurai, 1990). 

Democratic Behaviour - Demokratiskt beteende innebär att ledaren tillåter idrottarna att delta mer i 

beslutstaganden som rör målsättningar, träningsmetoder samt strategier och taktiker (Chelladurai, 

1990). 

Autocratic behaviour - Auktoritärt beteende som bygger på att ledaren tar självständiga beslut och 

betonar den personliga auktoriteten (Chelladurai, 1990). 

Social support - Socialt stöd handlar om att ledaren är angelägen om hälsan och glädjen hos 

idrottarna, en positiv gruppatmosfär och en varm relation med gruppens medlemmar (Chelladurai, 

1990). 

Positive feedback - Positiv återkoppling handlar om att ledaren uppmärksammar och belönar bra 

prestationer och genom det stärker idrottaren (Chelladurai, 1990). 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras forskning om ledarskapsbeteenden som idrottare önskar och uppfattar, en 

presentation över svensk ledarskapsforskning och avslutningsvis en summering. 

2.3.1 Ledarskapsbeteende som idrottare önskar 

I en studie med 1859 idrottare i National Collegiate Athletic Association i USA visar resultatet att 

kvinnor önskar Positiv återkoppling samtidigt som män önskar Social Stöd och ett Auktoritärt 

ledarskap (Witte, 2010). Studien visar också att individuella idrottare önskar ett mer Demokratiskt 

ledarskap och att lagidrottare önskar ett mer Auktoritärt ledarskap (ibid.). Høigaard et al. (2008) 

använder Leadership Scale for Sports tillsammans med en presentation av två scenarier på 88 
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elitfotbollsspelare i Norge. Ett scenario med succé och ett misslyckat scenario (ibid.). Positiv 

återkoppling, Träning & instruktion och ett Demokratiskt ledarskapsbeteende var de mest önskade 

ledarskapsbeteendena oavsett scenario (ibid.). 

En studie visar att basketspelare i Malaysia önskar mest av ledarskapsbeteendena Träning & 

instruktion följt av Positiv återkoppling (Nazarudin, Fauzee, Jamalis, Geok & Din, 2009). I en 

Sydafrikansk studie önskar idrottarna att ledaren ska visa mer av alla dimensioner av 

ledarskapsbeteende förutom Auktoritärt ledarskapsbeteende (May, Els & Viljoen 2014). Det mest 

önskade ledarskapsbeteendet i den studien var Positiv återkoppling (ibid.). Resultatet visade inte 

någon stor skillnad i vilket ledarskapsbeteende individuella idrottare och lagidrottare önskar (ibid.). 

I May’s et al. studie ingick delvis 60 stycken fotbollsspelare som både önskade och uppfattade 

Träning & instruktion samt Positiv återkoppling mest av ledarskapsbeteendena. 

 Chelladurai (1984) undersöker diskrepansen mellan önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende och 

sambandet till tillfredställelse. Resultatet visar att Träning & instruktion och Positiv återkoppling 

var de mest önskade och mest uppfattade ledarskapsbeteendena (ibid.). Diskrepansen i alla fem 

dimensionerna av ledarskapsbeteendena, Träning & instruktion, Positiv återkoppling, Auktoritärt 

ledarskapsbeteende, Demokratiskt ledarskapsbeteende samt Socialt stöd har ett signifikant samband 

med lagidrottares tillfredställelse (ibid.).  

2.3.2 Ledarskapsbeteende som idrottare uppfattar 

I en norsk studie med individuella idrottare uppfattas ledarskapsbeteendena, Positiv återkoppling, 

Träning & instruktion och Demokratiskt ledarskap mest av idrottarna (Moen et al., 2014). Samma 

studie visar att de idrottarna som är mest tillfredsställda med prestationen uppfattar mycket av alla 

ledarskapsdimensionerna utom Auktoritärt ledarskapsbeteende (ibid.). I en grekisk studie undersöks 

sambanden mellan ledarskapsbeteende, verbal aggressivitet hos ledaren och inre motivation hos 

idrottare (Bekiari, 2014). Ledarens verbala aggressivitet och ett Auktoritärt ledarskapsbeteende kan 

resultera i ångest hos idrottare (ibid.).  

Pyun, Kwon, Koh & Wang (2010) visar att när det kommer till lagidrott uppfattar kvinnor mer av 

Positiv återkoppling och ledarskapsbeteendet Tränings & instruktion jämfört med män. Spelare och 

coacher i ishockey önskar och uppfattar mest av Auktoritärt ledarskapsbeteende (Fahlström, 2001). 

Träning & instruktion samt Positiv återkoppling är ledarskapsbeteenden som var det mest 

uppfattade ledarskapsbeteendena i Yalcin’s (2013) studie där fotbollsspelare ingick. Positiv 
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återkoppling samt Träning & instruktion är relaterade till fotbollspelares upplevda motivation 

(Soyer, Sari & Talaghir 2014). Positiv återkoppling samt Träning & instruktion är de 

ledarskapsbeteende som uppfattas mest av fotbollspelare i England (Hampson & Jowett, 2014). Om 

en coach jobbar med Socialt stöd verkar idrottarens upplevda självförtroende öka och om ledaren är 

Auktoritär och tar alla beslut själv minskar idrottarens upplevda självförtroende (ibid.). Idrottare 

som tränar mer är också mer tillfredsställda med ledaren och presterade bättre jämfört med de 

idrottare som tränar mindre (Bebetsos & Theodorakis, 2003). 

2.3.3 Översikt ledarskapsforskning i Sverige 

Isberg har utfört ledarskapsforskning utifrån ledarens perspektiv i lagidrotter (Isberg, 1992, 1997, 

2001, 2004). Fotbollstränare, innebandytränare och ishockeytränare på elitnivå skattar sig högre på 

Demokratiskt ledarskapsbeteende jämfört med Auktoritärt ledarskapsbeteende (Isberg, 1992). 

Resultatet skiljer sig från Fahlströms (2001) studie på svenska ishockeyspelare och ishockeycoacher 

som önskar och uppfattar ett Auktoritärt ledarskap. Samtidigt menar Fahlström att resultatet i den 

studien kan bero på hockeykulturen. Ledaren tror att han eller hon måste vara på ett sätt för att 

passa in i hockeykulturen (ibid.). Fahlström (2006a, 2006b) visar en översikt med forskning om 

idrottscoacher i Sverige som visar kunskapsluckor om ledarskapsforskning i idrott i Svenska och 

Nordiska förhållanden. De gemensamma dragen för elittränare med framgångar internationellt är att 

de vill ta till sig ny kunskap och öka kunskapen om relationen till sig själv och relationen till 

spelarna (Isberg, 2001). 

Vid rekrytering av nya tränare vill föreningar att det ska finnas spelarerfarenhet från elitnivå 

(Fahlström, 2006c). Föreningens filosofi kan vara en viktig faktor och fördel kan ges åt personer 

som fostrats i den egna klubben (ibid.). Fahlström ställer sig frågande till vilken kompetens som 

finns bland ledare och hur arbetsgivare ställer sig till ledare med praktisk kompetens jämfört med  

ledare som har utbildning på universitet eller högskola. Manliga ledare i Sverige är äldre, mindre 

utbildade och är idrottsledare i tävlingsidrotter i större utsträckning jämfört med kvinnliga 

idrottsledare (Redelius, 2002). En studie med 149 idrottsledare, varav 49 svenska idrottsledare 

visade att; Positiv återkoppling, Träning & instruktion och Demokratiskt ledarskapsbeteende är de 

mest självrapporterade ledarskapsbeteendena bland ledarna (Enoksen et al., 2014). Högt utbildade 

ledare använder sig mer av Positiv återkoppling jämfört med mindre utbildade ledare och erfarna 

ledarna använder mer Socialt stöd och Positiv återkoppling än oerfarna ledare (ibid.). 
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2.4 Summering 

Tidigare forskning har bidragit med kunskap om önskvärt ledarskapsbeteende (Chelladurai, 1984; 

Chelladurai & Riemer, 1995; Høigaard et al., 2008; Nazarudin et al., 2009 & Witte, 2010). De båda 

Amerikanska studierna visade att män önskar ett Auktoritärt ledarskapsbeteende (Chelladurai & 

Riemer, 1995 & Witte, 2010). Positiv återkoppling är ett ledarskapsbeteende som önskas av 

idrottare i flera studier (Chelladurai, 1984; Høigaard et al., 2008; May et al., 2014 & Nazarudin et 

al., 2009). Det kan vara skillnad i vilket beteende som önskades av idrottare mellan olika positioner 

i laget (Chelladurai & Riemer, 1995). Tidigare forskning har också bidragit med kunskap om 

uppfattat ledarskapsbeteende (Bekiari, 2014; Chelladurai, 1984; Chelladurai & Riemer, 1995; 

Fahlström, 2001; Hampson & Jowett, 2014; Moen et al., 2014; Pyun et al., 2010; Soyer et al., 2014 

& Yalcin, 2013). 

Ledare i lagidrotter kan uppfattas som auktoritära (Fahlström, 2001 & Bekiari, 2014). Att resultaten 

i studierna skiljer sig åt kan bero på att kulturen i idrotten är olika (Fahlström, 2001). Vid högt 

uppnått önskvärt ledarskapsbeteende ökade tillfredsställelsen hos idrottarna (Chelladurai & Riemer, 

1995; Bebetsos & Theodorakis, 2003 & Nazarudian et al., 2009). Både uppfattat och önskvärt av 

ledarskapsbeteendena Träning & instruktion och Positiv återkoppling ger idrottare mer 

tillfredställelse än andra ledarskapsbeteenden (Chelladurai & Riemer, 1995). Diskrepansen mellan 

uppfattat och önskvärt ledarskapsbeteende och samband till idrottares tillfredställelse har undersökts 

av Chelladurai (1984). Individuella idrottare önskar ett Demokratiskt ledarskapsbeteende och 

lagidrottare önskar ett Auktoritärt ledarskapsbeteende (Witte, 2010). Samtidigt visade Mays et al. 

(2014) studie att det inte finns någon stor skillnad mellan individuella idrottares och lagidrottares 

önskvärda ledarskapsbeteende. Resultaten i ovan nämnda studier skiljer sig åt i vilket 

ledarskapsbeteende som uppfattas och önskas av idrottare beroende på vilken idrott det handlar om, 

om det är individuella eller lagidrottare, om det är män eller kvinnor samt i vilket land studien är 

utförd i. 

2.5 Teoretiskt ramverk 

I studien används The Multidimensional model of leadership som teoretiskt ramverk. Chelledurai 

(2009) har integrerat; Contigency Theory, Situational Leadership Theory, Path Goal Theory och 

Adaptive- reactive Leadership Theory i The Multidimensional model of leadership. För att få en 

ökad förståelse för studiens teoretiska ramverk beskrivs teorierna kortfattat. 

!10



2.5.1 Fiedler’s Contingency Theory         

Enligt Fiedler (1967) är samspelet mellan en ledares personlighet och situationen en grundläggande 

faktor för att en grupp ska kunna prestera. Fiedler menar att det finns tre huvudsakliga faktorer i en 

situation, nämligen relationen, uppgiftens struktur och makten. När det kommer till relationen 

mellan ledare och idrottare påverkas ledarens inflytande av vilken respekt och vänskap som finns 

där. Uppgiftens struktur handlar om vilka målsättningar som finns och om spelarna förstår vilka 

processer som krävs för att uppnå målsättningarna. För att öka förståelsen för en uppgift behövs 

struktur vilket också ökar ledarens inflytande. Makten som en ledare har handlar om auktoriteten 

och kontrollen över belöningar och bestraffningar (ibid.). Ledarens utmärkande drag, alltså 

personlighet, påverkar ledarens faktiska beteende (Figur 1, Box 2 & 5) (Chelladurai, 2009).  

2.5.2 Hersey and Blanchard’s Situational Leadership Theory                                                                  

Hersey och Blanchard (1977) delar upp ledarskapsbeteenden i två delar; relationsorienterat och 

uppgiftsorienterat ledarskapsbeteende samt att en grupprocess består av fyra steg. I första steget kan 

gruppen och dess medlemmar ha låg mognad, ha liten kunskap och motivationen kan variera. I den 

fasen bör ledaren vara uppgiftsorienterad och kommunicera genom instruktioner. Ledaren bör även 

definiera gruppmedlemmarnas roller. Mognad handlar om hur benägen en medlem i gruppen är att 

göra något själv utan ledarens instruktion. Vid andra steget är gruppens mognad måttligt låg. 

Ledaren bör då fokusera på både uppgifts- och relationsorienterat ledarskapsbeteende. 

Envägskommunikationen från ledarens har övergått i tvåvägskommunikation och ledaren bör 

överlåta visst beslutsfattande till gruppen. I tredje steget infinner sig gruppen i en allt större mognad 

och ledaren bör fokusera mindre på uppgiften och mer på relationen till medlemmarna. 

Beslutsprocessen bör delas mellan båda parter. I fjärde och sista steget har gruppen hög mognad och 

medlemmarna kan nu ta eget ansvar. Ledarens uppgift blir här att ta bort fokus från uppgift och 

relation och istället delegera ansvar till medlemmarna och låta dem leda processen (ibid.). 

Chelladurai (2009) understryker att de utmärkande dragen i situationen (Figur 1, Box 1), påverkar 

ledarens förväntade beteende (Figur 1, Box 4). 

2.5.3 House’s Path Goal Theory 

House`s (1971) Path Goal Theory handlar om att tre olika variabler, situationen, lämpligheten i 

ledarens beteende och idrottaren påverkar gruppmedlemmarnas tillfredsställelse och prestation. 

Ledarens uppgift blir därför att ge vägledning, personligt stöd och coaching till medlemmarna om 

det skulle behövas. House menar att gruppmedlemmarna föredrar ett strukturerat ledarskap när de 
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ställs inför osäkerhet i uppgifter. Struktur och närhet från ledaren tydliggör vägen mot målet och 

ökar tillfredsställelsen och prestationen samt koordineringen hos medlemmarna (ibid.). I vissa 

situationer kan det krävas att ledaren ska agera och ta besluten åt gruppens medlemmar (ibid.). 

Chelladurai (2009) kopplar Path Goal Theory till situationens karaktär och att utmärkande drag hos 

idrottaren påverkar ledarens förväntade beteende (Figur 1, Box 1, 2 & 3).  

2.5.4 Osborne and Hunt’s Adaptive- reactive Leadership Theory 

Osborn & Hunt (1975) menar att det finns skillnader i funktioner i grupper på micro- och 

macronivå. Microvariabler handlar om exempelvis individens ambitioner att utföra uppgifter och 

uppgiftens struktur och det påverkar ledarskapsbeteendet direkt. Macrovariabler handlar om sådant 

som rör hela gruppen, exempelvis gruppens storlek, gruppens struktur och i vilken miljö gruppen 

infinner sig i. Osborne och Hunt menar att ledaren har två roller, dels som ledare för en grupp med 

anpassningar till systemet (adaptiv). Ledaren är också en medlem av en grupp med reaktioner 

(reaktiv) av gruppens och de underordnades önskemål och krav (ibid.). Macrovariabler kopplas till 

situationens karaktär och adaptiva ledarskapsbeteendet kopplas till förväntat ledarskapsbeteende 

(Figur 1, Box 1 & 4) (Chelladurai, 2009). Faktiskt ledarskapsbeteende kan vara ledarens 

anpassningar till situationens karaktär eller reaktivt till ledarskapsbeteende (Figur 1, Box 1, 5 & 6) 

(ibid.). 

2.5.5 The multidimensional model of leadership 

Samtliga påverkansfaktorer och ledarbeteenden beskrivs i kommande avsnitt. För definitioner av 

begreppen tillfredställelse och prestation se avsnitt 1.3 Definitioner. 

Figur 1. The multidimensional model of leadership (Chelladurai, 1984, 1990). 

Påverkansfaktorer  Ledarbeteende  Konsekvenser 
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2.5.5.1 Önskvärt ledarskapsbeteende 

Vilket ledarskapsbeteende medlemmar önskar i ett lag är i stora drag beroende av idrottarens 

egenskaper (Chelladurai, 1990). Idrottarens inställning och motivation, exempelvis 

prestationsbehov, behov av tillhörighet, kognitiva strukturer och idrottarens kompetens att lösa 

uppgifter kan påverka vilket ledarskapsbeteende som önskas (ibid.). 

2.5.5.2 Förväntat ledarskapsbeteende 

Förväntat ledarskapsbeteende påverkas av situationens karaktär (Chelladurai, 1990). Det kan i den 

idrottsliga kontexten omfattas av organisationen och dess omgivning, vilka målsättningar 

organisationen har och vilken ambitionsnivå som finns (ibid.). Faktorer som sociala normer och 

kulturella värderingar kan också påverka situationens karaktär som i sin tur påverkar förväntat 

ledarskapsbeteende (ibid.). 

2.5.5.3 Faktiskt ledarskapsbeteende 

Ledarens egenskaper, personlighet, kunskap och erfarenhet bidrar i stora drag till utfallet av faktiskt 

ledarskapsbeteende (Chelladurai, 1990). Eftersom påverkansfaktorerna kan vara olika i olika lag 

innebär det att det faktiska ledarskapsbeteendet kan skilja sig från lag till lag (ibid.). 

2.5.5.4 Tillfredställelse och prestation 

Om det finns balans mellan förväntat-, faktiskt- och önskvärt ledarskapsbeteende blir resultatet 

prestation och tillfredställelse hos idrottaren (Chelladurai, 1990). 

Teorier om tillfredställelse handlar om att när en individs förväntningar på en nivå eller standard 

möts upp leder det till tillfredställelse (Chelladurai & Riemer, 1998). Om den nivån eller standarden 

inte möts upp leder det till otillfredsställelse hos idrottaren (ibid.). 

2.6 Påverkansfaktorer i The multidimensional model of leadership i studien 

Utmärkande drag i situationen; Påverkansfaktorer i situationen på ledarens beteende kan vara 

relationen, uppgiftens struktur och makten (Fiedler, 1967). Ledarens beteende påverkas också av 

vilket steg gruppen har tagit i gruppens utveckling (Hersey och Blanchard, 1977). Samt 

macrovariablerna gruppens storlek, struktur och miljö (Osborn & Hunt, 1975). Många faktorer i 

situationen påverkar alltså ledarbeteendet. Faktorer i situationen i den här studien som är 

gemensamma för samtliga spelarna är; att föreliggande studien undersöker uppfattningar om 
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ledarskapsbeteende under träning, det rör sig om fotboll i divisionen tre till sex, samtliga ledare för 

lagen var män. 

Utmärkande drag hos ledaren; Ledarens egenskaper som påverkar ledarens faktiska beteende är 

kunskap, erfarenheter, förmågor och personlighet (Chelladurai, 2009). Samspelet mellan en ledares 

personlighet och situationen är enligt Fiedler (1967) grundläggande faktorer för att en grupp ska 

kunna prestera. Eftersom föreliggande studie undersöker ett fenomen ur idrottares perspektiv har 

författarnas fokuserat på att samla in information från idrottarna och inte tränarna. Ledarna i lagen 

var män. 

Utmärkande drag hos följaren; Skillnader mellan individer påverkar uppfattningar om önskvärt och 

uppfattat ledarskapsbeteende (Chelladurai, 2009). Dessutom påverkas uppfattningar om önskvärt 

och uppfattat ledarskapsbeteende av personliga egenskaper och idrottarens behov av tillhörig samt 

idrottarens behov av att prestera eller nå framgång (ibid.). Attityder till auktoriteter påverkar 

idrottares reaktioner till ledarens instruktioner och ledarens kontakt till idrottaren (ibid.). Idrottare 

med negativa attityder till auktoriteter kan ogilla ledare som är närgångna (ibid.). Behovet av 

instruktioner från ledare påverkas av hur idrottaren hanterar olika situationer (ibid.). Idrottarna i 

föreliggande studie var manliga och kvinnliga fotbollspelare över 18 år i division tre till sex.  

2.7 Problemformulering 

Till författarnas kännedom har ingen tidigare studie undersökt diskrepansen mellan önskvärt och 

uppfattat ledarskapsbeteende och tillfredställelse på fotbollspelare i Sverige. Således saknas också 

empiri kring skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till diskrepansen mellan önskvärt 

och uppfattat ledarskapsbeteende och sambandet till tillfredställelse. Att tidigare studier i området 

saknas understryks av Fahlström (2006b) som menar att det finns en kunskapslucka med 

vetenskaplig forskning i svenska förhållanden om idrottsledare och deras ledarskapsbeteende. 

Fahlström lyfter fram The multidimensional model of leadership som ett bra redskap för att 

undersöka relationen mellan coachen, idrottaren och kontexten där relationen äger rum. Även 

Leadership Scale for Sports lyfts fram som en bra metod för att mäta ledarskapsbeteenden (ibid.). 

Fahlström (2006a) menar att kunskapen om hur idrottare uppfattar ledare och hur idrottare vill att 

ledare ska vara är liten i Sverige. Enligt The Multidimensional model of leadership påverkas 

ledarens beteende av situationens karaktär, ledarens egenskaper och idrottarens egenskaper 

(Chelladurai, 1990). Därför valde författarna att begränsa studien till att först och främst undersöka 
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bara en idrott nämligen fotboll. Ytterligare en begränsning för att få fram ett så representativt 

resultat som möjligt vara att bara inkludera lag och spelare från div tre till sex. Även situationens 

karaktär begränsades då föreliggande studie undersöker ledarskapsbeteende som uppfattas under 

träning. Ingen begränsning gjordes när det kommer till tränarna, exempelvis utbildning, ålder, kön 

eller nationalitet. Svensk fotboll med ungefär en miljon medlemmar utgör en tredjedel av den totala 

idrottsrörelsens medlemmar och Svenska fotbollförbundet vill få fler, samt rätt utbildade ledare 

(SvFF, 2015a). Att fotbollsledarna är medvetna om spelarnas önskvärda ledarskapsbeteende kan 

vara en bidragande faktor för att skapa tillfredställande upplevelser och optimera spelarnas 

prestationer (Crust & Lawrence, 2006). Enoksen et al. (2014) bekräftar vikten av att undersöka 

ledarskapet inom idrotten från idrottarnas perspektiv för att öka förståelsen för situationen mellan 

ledare och idrottare. Föreliggande studie undersöker de oberoende variablerna, vilka 

ledarskapsbeteenden som fotbollspelare önskar (Figur 1, Box 6), vilka ledarskapsbeteenden som 

fotbollspelare uppfattar (Figur 1, Box 5) samt den beroende variabeln tillfredställelse hos 

fotbollspelare (Figur 1, Box 7). 

2.8 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka fotbollspelares uppfattningar om önskvärt 

ledarskapsbeteende och uppfattat ledarskapsbeteende för prestation och tillfredställelse.  

2.9 Frågeställningar 

I. Vilket ledarskapsbeteende önskar fotbollsspelare? 

II. Finns det skillnader mellan vilket ledarskapsbeteende som önskas av manliga och kvinnliga 

fotbollsspelare? 

III. Vilket ledarskapsbeteende uppfattar fotbollspelare? 

IV. Finns det skillnader på vilket ledarskapsbeteende som uppfattas av manliga och kvinnliga 

fotbollsspelare? 

V. Finns det någon diskrepans mellan vilket ledarskapsbeteende som önskas och uppfattas hos 

fotbollspelare? 

VI. Finns det något samband mellan tillfredsställelse och diskrepansen mellan önskat och uppfattat 

ledarskapsbeteenden hos fotbollspelare? 
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KAPITEL TRE: METOD 

3.1 Studiedesign 

Föreliggande studie är en tvärsnittstudie då datainsamlingen för respektive lag har skett vid ett 

tillfälle. Studien har en explorativ design där enkelheten i användandet av frågeformulär, 

tidsaspekten och möjligheten att nå ut till en stor målgrupp motiverade valet av studiedesign 

(Gratton & Jones, 2010). 

3.2 Urval 

Ett bekvämlighetsurval har använts i studien och kan motiveras av att författarna önskade högsta 

möjliga svarsfrekvens (Bryman, 2011). Urvalet gick till på följande sätt; från fotbollsdistriktets 

hemsida hämtades information om vilka fotbollsföreningar som representerade både herrlag och 

damlag i serierna division tre till sex. Fotbollstränare för respektive lag kontaktades och tre damlag 

och tre herrlag ställde upp på att deltaga i undersökning. Enligt Gratton & Jones (2010) krävs minst 

trettio deltagare för att få tillräcklig statistisk power. Författarna avslutade därför datainsamlingen 

när deltagarantalet kommit upp i trettio män och trettio kvinnor. Lagen besöktes vid respektive lags 

träningsanläggning och författarna förklarade syftet med studien samt etiska aspekter för spelarna 

och tränarna. Manliga och kvinnliga fotbollspelare i div tre till sex, som var över 18 år, inkluderades 

i studien. Fotbollsspelare under 18 år exkluderades ur studien på grund av att tidsaspekten 

påverkade möjligheten att samla in etisk godkännande om barnens deltagande från deras föräldrar. 

3.3 Deltagare 

Totalt deltog 87 manliga (n= 49) och kvinnliga (n= 38) svenska fotbollsspelare i division tre till sex 

i studien. 36,8 procent (n=32) hade tillhört laget mindre än en säsong, 29,9 (n=26) procent hade 

tillhört laget 2-3 säsonger, 13,8 (n=12) procent hade tillhört laget 4-5 säsonger, 18,4 (n=16) procent 

hade tillhört laget 6 eller fler säsonger. Tränarna i de olika lagen till spelarna som deltog i studien 

var män.  

3.4 Datainsamlingsmetoder 

Tre enkäter användes vid undersökningen. Deltagarna i studien blev tilldelade ett dokument med 

fyra sidor (Se Bilaga 1). Första sidan bestod av ett missivbrev med studiens syfte och information 

om etiska aspekter. Efterföljande sida innehöll demografiska frågor om respondenternas ålder, 
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spelarposition, om respondenten var man eller kvinna och hur länge spelaren tillhört laget. Efter de 

demografiska frågorna följde två svenska varianter av Leadership Scale for Sports (Chelladurai, 

1990). Sista sidan innehöll av författarna utvalda påståenden från Athlete Satisfaction Questionnaire 

(Chelladurai & Riemer, 1998). 

3.4.1 Leadership Scale for Sports 

Leadership Scale for Sports finns i fyra olika varianter. Två av dem är riktade till idrottare som 

bedömer ledarskapsbeteenden som önskas och uppfattas av idrottare hos ledare. De andra två 

varianterna är ledarens egna uppfattningar om sitt eget beteende. Enkäterna är på engelska och är 

översatta av Fahlström som skickade alla fyra versioner till författarna samt instruktioner för 

sammanställning av frågeformuläret (Se Bilaga 2 för beräkning av LSS - score).  

Leadership Scale for Sports bestod av 40 stycken påståenden och till varje påstående fanns en 

likertskala med följande fem svarsalternativ. Alltid = 5, Ofta (c:a 75% av tiden) = 4, Då och då (c:a 

50% av tiden) = 3, Sällan (c:a 25% av tiden) = 2, Aldrig = 1. Varje påstående beskriver ett särskilt 

beteende som en coach kan uppvisa. Påståendena i både Leadership Scale For Sports (Version: 

Coachers preferens) och Leadership Scale For Sports (Version: Aktivas nuvarande tränare) är 

likadana. Enkäten i den här studien organiserades med samtliga 40 påstående och två 

svarskolumner, A och B. A för önskvärt ledarskapsbeteende och B för uppfattat ledarskapsbeteende. 

Exempel på påståenden i enkäten var; min tränare/coach; ser till att spelarna utnyttjar hela sina 

förmåga, frågar efter spelarnas åsikter när det gäller taktik inför matcher, hjälper spelarna med deras 

personliga problem, berömmer en spelare inför de övriga efter bra prestationer. För instruktioner i 

enkäten till respondenterna, Se Bilaga 1.  

Leadership Scale for Sports undersöker följande fem dimensioner av ledarens beteende; 

• Träning & instruktion - påstående; 1, 5, 8, 11,14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 

• Demokratiskt beteende - påstående; 2, 9, 15, 18, 21, 24, 30, 33, 39 

• Auktoritärt beteende -  påstående; 6, 12, 27, 34, 40 

• Socialt stöd - påstående; 3, 7, 13, 19, 22, 25, 31, 36 

• Positiv återkoppling - påstående; 4, 10, 16, 28, 37 
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3.4.2 Athlete Satisfaction Questionnaire 

Athlete Satisfaction Questionnaire används för att mäta tillfredställelse (Chelladurai & Riemer, 

1998). Athlete Satisfaction Questionnaire i originalutförande är 56 påståenden innehållande 15 

stycken dimensioner (ibid.). Tre dimensioner valdes ut med totalt elva påståenden för att mäta 

tillfredställelse. Definitionerna för valda dimensioner är enligt följande;  

Tillfredställelse med individuell prestation- ”Individual satisfaction with his/her own task 

performance” (Chelladurai & Riemer, 1998, s. 140). Vilket betyder tillfredställelse med hans eller 

hennes prestation och var påståendena; 1, 2 och 3.  

Tillfredställelse med behandling från tränaren/coachen- ”Satisfaction with those coaching 

behaviours that directly affect the individual, yet indirectly affect the team 

development” (Chelladurai & Riemer, 1998, s. 141). Vilket betyder tillfredställelse med behandling 

av tränaren och var påståendena, 4, 5, 6, 7 och 8.  

Tillfredställelse med träning och instruktioner från tränaren- ”Satisfaction with the training and 

instruction provided by the coach” (Chelladurai & Riemer, 1998, s. 141). Vilket betyder 

tillfredställelse med Träning & instruktioner från coachen var påståendena; 9, 10 och 11. 

Exempel på påståenden om tillfredställelse var; i vilken grad jag har nått mina prestationsmål under 

försäsongen, förbättringen i min skicklighet hittills under säsongen, erkännandet jag har fått från 

min tränare/coach. Anledningen till att dessa dimensioner valdes bort och att studien bara 

undersöker 3 av 15 dimensioner av tillfredställelse var att exempelvis mäta nöjdhet med agenter, 

akademisk support till laget, medicinsk personal och budgeten till olika delar i laget, ansågs bli 

svårt att genomföra av författarna. Lag i division tre- sex i fotboll arbetar troligtvis inte med de 

nämnda delarna. Svarsalternativen var i likertskalan; 1. Mycket Otillfredsställd, 2. Otillfredsställd, 

3. Måttligt Otillfredsställd, 4. Varken Otillfredsställd eller Tillfredsställd, 5. Måttligt Tillfredsställd, 

6. Tillfredsställd och 7. Mycket Tillfredsställd (Chelladurai & Riemer, 1998). 

3.5 Pilotstudie 

Före studien utförde författarna en pilotstudie på tre personer. Pilotstudien utfördes för att skapa 

förståelse för möjligt problematik med frågor, instruktioner och design. Instruktioner från 

författarna till de tre personerna som utförde pilotstudien var att utföra studien samt ge återkoppling 
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på instruktioner och design. Utifrån Återkopplingen på pilotstudien valde författarna att göra några 

ändringar. Författarna utförde följande ändringar i påståenden om tillfredställelse, ändring i 

påstående 5 till att lägga till träning, i påstående 6 togs ordet relativ bort. Påstående 22 i Leadership 

Scale for Sports ändrades han till han/hon och påstående 31 ändrades ordet förtroliga till 

synonymen hjärtlig. 

3.6 Studiens validitet 

Validitet handlar om giltighet, trovärdighet och sanning i kvantitativ forskning (Hassmen & 

Hassmen, 2008). Teoretisk validitet handlar om ifall ett mått för ett begrepp mäter det som 

begreppet verkligen handlar om (Bryman, 2011). Eftersom Leadership Scale for Sports används för 

att mäta ledarskapsbeteende i flera studier (Bekiari, 2014; Chelladurai & Riemer, 1995; Hampson & 

Jowett, 2014; Høigaard et al., 2008; May et al., 2014; Moen et al., 2014; Nazarudin et al., 2009; 

Pyun et al., 2010; Soyer et al., 2014; Witte, 2010 & Yalcin, 2013) kan validiteten på 

mätinstrumentet anses vara hög. Eftersom mätinstrumentet Leadership Scale for Sports är ett väl 

använt frågeformulär ökar validiteten i svaren jämfört om författarna konstruerat en egen enkät 

(Bryman, 2011). 

Face validity handlar om ifall metoden är lämplig för att mäta det som var tänkt undersökas från 

första början (Gratton & Jones, 2010). Författarna valde en kvantitativ ansats som föll naturligt då 

Leadership Scale for Sports och Athlete Satisfaction Questionnaire är väl beprövade kvantitativa 

mätinstrument. Leadership Scale for Sports har vid flera tillfällen använts för att mäta önskvärt och 

uppfattat ledarskapsbeteende (Chelladurai & Riemer, 1995; Høigaard et al., 2008; Nazarudin et al., 

2009; May et al., 2014 & Witte, 2010), uppfattat ledarskapsbeteende (Chelladurai, 1984; 

Chelladurai & Riemer, 1995; Høigaard et al., 2008; May et al., 2014; Nazarudin et al., 2009 & 

Witte, 2010). Athlete Satisfaction Questionnaire har använts av Chelladurai (1984) och Chelladurai 

& Riemer (1998). Författarnas val av att använda några delar av Athlete Satisfaction Questionnaire 

påverkar validiteten negativt. En begränsad urvalsgrupp påverkar generaliserbarheten i resultatet 

genom att generaliseringen bara kan göras till respektive lag. Samtidigt var inte studiens syfte att 

generalisera resultatet. 
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3.7 Studiens reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten och uppreparheten i mätningar (Hassmen & Hassmen, 

2008) Hög grad av reliabilitet anses existera om samma poäng erhålles vi upprepade mätningar 

(ibid.). Gratton och Jones (2010) tar upp tre typer av reliabilitet; Inter-observer reliability, Test-

retest reliability och Internal consistency reliability.  

Inter-observer reliability handlar om ifall olika forskare skulle generera ett likadant resultat för 

samma fenomen (Gratton & Jones, 2010). Eftersom författarna använder sig av en enkät och inte 

gör exempelvis tolkningar vid observationer borde resultatet bli liknande om någon annan utförde 

studien.  

Test-retest reliability handlar om ifall mätningarna ger samma resultat vid olika mättillfällen 

(Gratton & Jones, 2010). En svaghet med studien är att mätningarna utförts vid endast ett tillfälle 

för respektive lag och resultatet av mätningarna skulle kunna förändras mellan olika mättillfällen. 

Samtidigt är grunden i teoretiska ramverket The Multidimensional model of leadership att 

ledarskapsbeteende påverkas av situationen (Chelladurai, 1990). Det betyder att 

ledarskapsbeteendet kan förändras vid olika tillfällen.  

Internal consistency reliability handlar om ifall varje påstående inom varje dimension mäter samma 

sak (Gratton & Jones, 2010). Leadership Scale for Sports är väl använt (Bekiari, 2014; Chelladurai, 

1984; Chelladurai & Riemer, 1995; Hampson & Jowett, 2014; Høigaard et al., 2008; May et al., 

2014; Moen et al., 2014; Nazarudin et al., 2009; Pyun et al., 2010; Soyer et al., 2014; Witte, 2010 & 

Yalcin, 2013) vilket betyder att Internal consistency reliability borde vara hög. Däremot går det att 

ifrågasätta om påståendena är anpassade till en svensk kontext. 

3.8 Etiska överväganden 

En möjlig felkälla och etiskt övervägande i urvalet kan vara att författarna i den här studien tillhör 

ett av lagen. Då varken spelarna i laget eller tränaren informerats i förväg om innehållet i frågorna 

ansåg författarna att resultatet i studien inte skulle kunna påverkats. Författarna svarade inte på 

frågorna. Bryman (2011) redovisar de fyra grundläggande etiska principerna från vetenskapsrådet;  

• Informationskravet; handlar om att författarna ska vara tydliga med att deltagarna är med frivilligt 

och vad som är syftet med undersökningen 
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• Samtyckeskravet; innebär att deltagarna själva kan bestämma om de ska vara med eller inte. 

Dessutom ska godkännande hämtas om personerna är minderåriga. 

• Konfidentialitetskravet; handlar om att informationen om deltagarna i studien ska skyddas så att 

obehöriga inte ska komma åt uppgifterna om dem 

• Nyttjandekravet; handlar om att informationen som samlas in bara får användas till 

forskningsändamålet. 

Via missivbrevet (Se Bilaga 1) som delades ut i samband med undersökningen informerades 

deltagarna om syftet med undersökningen, att deltagandet var frivilligt och att det fanns en 

möjlighet för deltagarna att avbryta när som helst. I missivbrevet fanns också information om att 

data som samlas in behandlas med konfidentialitet samt att resultatet i studien inte skulle kunna 

kopplas till vad någon speciell person svarat. Studien har inte finansierats av någon. 

3.9 Dataanalys 

Studien undersöker följande variabler; önskvärt ledarskapsbeteende och uppfattat 

ledarskapsbeteende. Diskrepans mellan önskvärt ledarskapsbeteende och uppfattat 

ledarskapsbeteende, samt eventuell korrelation mellan tillfredställelse och diskrepansen mellan 

önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende. 

Från enkäterna kodades rådatan i Microsoft Excel 2010 (Version: 14.0.7149.5000 (32-bit)) och 

överfördes sedan i statistikanalysprogrammet Statistical for the Social Sciences (SPSS, Windows 

version 20.0 Inc., Chicago, IL, USA). Deskriptiv statistik arbetades fram i SPSS genom att skapa 

frekvensanalyser innehållande medelvärde på önskvärt ledarskapsbeteende (Tabell 1) och uppfattat 

ledarskapsbeteende (Tabell 2). För att visa resultat på tillfredställelse (Tabell 3) skapades deskriptiv 

statistik med medelvärde av de tre olika dimensionerna (Tillfredställelse med egna prestationen, 

tillfredställelse med Träning & instruktion från tränare och tillfredställelse med behandling från 

tränaren/coachen) och även de tre dimensionerna sammanslagna. Tabell 1, 2 och 3 inkluderar 

resultatet av tillfredställelse uppdelat per män och kvinnor samt män och kvinnor sammanslaget. 

Stapeldiagram 1 visar diskrepansen mellan önskvärt ledarskapsbeteende och uppfattat 

ledarskapsbeteende. Resultat från frekvensanalyserna är inskrivna manuellt av författarna i 

ordbehandlaren Pages (Version 5.5.2 (2120) där Stapeldiagram 1 skapades. 
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I analyseringsarbetet av rådata användes Spearman`s korrelationskoefficienter, en icke parametrisk 

statistisk metod för att beräkna sambandet mellan två variabler (Sullivan 2013). Valet av 

Spearman`s korrelationstest motiveras av att datan inte var normalfördelad (ibid.). Spearman`s 

korrelationskoefficient varierar från 0 till -1 och från 0 till +1. +1 visar en perfekt positiv korrelation 

och -1 visar en perfekt negativ korrelation (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Om det inte 

finns någon relation mellan variablerna x och y, y kan alltså inte bli påverkat av x, då saknas en 

korrelation (Dancey & Reidy, 2011). Signifikansnivån är satt till högst p<0,05 vilket betyder att om 

undersökningen skulle utföras 20 gånger skulle relationen bara vara en slump i ett av fallen. I och 

med en så pass låg signifikansnivå kan en korrelation mellan olika variabler äga rum i den 

undersökta populationen. Om resultatet har ett värde p<0,05 är resultaten signifikanta (ibid.). 
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KAPITEL FYRA: RESULTAT 

4.1 Resultat önskvärt ledarskapsbeteende 

Tabell 1 visar en deskriptiv statistik av deltagarnas önskvärda ledarskapsbeteende. Medelvärde och 

standardavvikelser av variabeln önskvärt ledarskapsbeteende och de fem ledarskapsdimensionerna 

visas i tabellen. 

 

   

Tabell 1 visar att det mest önskade ledarskapsbeteendet totalt för hela gruppen av respondenter är 

Positiv återkoppling (m=4,1, n= 85) följt av Träning & instruktion (m= 4,0, n=79), Demokratiskt 

beteende (m= 3,5, n= 87), Socialt stöd (m=3,2, n=82) och minst Auktoritärt beteende (m= 2,5, 

n=82). 

Det mest önskade ledarskapsbeteendet bland män är Positiv återkoppling (m= 4,0, n=48) följt av 

Träning & instruktion (m=4,0, n=44), Demokratiskt beteende (m=3,5, n=49), Socialt stöd (m=3,4, 

n=46) och minst Auktoritärt beteende (m=2,7, n=46).  

Det mest önskade ledarskapsbeteendet bland kvinnor är Positiv återkoppling (m=4,3, n=37), 

Träning & instruktion (m=4,0, n=35), Demokratiskt beteende (m=3,6, n=38), Socialt stöd (m=2,9, 

n=36) och minst Auktoritärt beteende (m=2,2, n=36) 
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Tabell 1. Resultat önskvärt ledarskapsbeteende

Mean= m, medelvärde N= antal svarande, Std, deviation= standard avvikelser



4.2 Resultat uppfattat ledarskapsbeteende    

Tabell 2 visar en deskriptiv statistik av deltagarnas uppfattade ledarskapsbeteende. Medelvärde och 

standard avvikelser av variabeln önskvärt ledarskapsbeteende och de fem ledarskapsdimensionerna 

visas i tabellen. 

  

 

  

Tabell 2 visar att det mest uppfattade ledarskapsbeteendet totalt för hela gruppen av respondenter är 

Positiv återkoppling (m=3,7, n=83) följt av Träning & instruktion (m=3,3 n=75), Demokratiskt 

beteende (m=3,2, n=85), Socialt stöd (m=2,9, n=79) och minst Auktoritärt ledarskapsbeteende 

(m=2,6, n=79) 

Det mest uppfattade ledarskapsbeteendet hos män är Positiv återkoppling (m=3,8, n 47) följt av 

Träning & instruktion (m=3,5, n=44), Demokratiskt beteende (m=3,2, n=47), Socialt stöd (m=3,2, 

n=46) och minst Auktoritärt ledarskapsbeteende (m=2,8, n=44).  

Det mest uppfattade ledarskapsbeteendet hos kvinnor var Positiv återkoppling (m=3,6, n=36) följt 

av Demokratiskt beteende (m=3,2, n=38), Träning & instruktion (m=3,0, n=31), Auktoritärt 

beteende (m=2,5, n=35) och minst Socialt stöd (m=2,4, n=33). 
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Tabell 2. Resultat uppfattat ledarskapsbeteende

Mean= m, medelvärde N= antal svarande, Std, deviation= standard avvikelser



4.3 Resultat tillfredställelse 
Tabell 3 visar en deskriptiv statistik av medelvärdena, antal svarande på de tre dimensionerna; 

tillfredställelse med individuell prestation, tillfredställelse med behandling från tränaren samt 

tillfredställelse med träning och instruktioner från tränaren. I fjärde kolumnen finns resultatet av 

medelvärdet av de tre dimensionerna av tillfredställelse. 

 

 

           

Resultatet från tabell 3 visar att respondenterna är mest tillfredsställda med behandling från 

tränaren (m=5,5, n=83) följt av tillfredställelse med träning och instruktioner från tränaren 

(m=5,1, n=84) och tillfredställelse med individuell prestation (m=4,3, n= 84). 

Resultatet från tabell 3 visar att de manliga respondenterna är mest tillfredsställda med behandling 

från tränaren (m=5,5, n=47) följt av tillfredställelse med träning och instruktioner från tränaren 

(m=5,1, n=47) och tillfredställelse med individuell prestation (m=4,3, n=47).  

Resultatet från tabell 3 visar att de kvinnliga respondenterna är mest tillfredsställda med behandling 

från tränaren (m=5,5, n=36) följt av tillfredställelse med träning och instruktioner från tränaren 

(m=5,1, n=37) och tillfredställelse med individuell prestation (m=4,3, n=37). 
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Tabell 3. Resultat tillfredställelse

Mean= m, medelvärde N= antal svarande, Std, deviation= standard avvikelser



4.4 Diskrepans önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende 

Stapeldiagrammet nedan visar diskrepansen mellan manliga och kvinnliga fotbollsspelares 

önskvärda och uppfattade ledarskapsbeteenden.  

 

Det finns en diskrepans mellan det ledarskapsbeteendet som både män och kvinnor önskar och det 

ledarskapsbeteendet som de uppfattar. För kvinnorna ses den största diskrepansen mellan önskvärt 

och uppfattat ledarskapsbeteende. Träning & instruktion och Positiv återkoppling har den största 

diskrepansen mellan önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende. Deltagarna vill ha mer av samtliga 

ledarskapsbeteenden än vad de uppfattar utom när det kommer till det Auktoritära 

ledarskapsbeteendet som de önskar mindre av.  
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Stapeldiagram1. Diskrepans ledarskapsbeteende 

Y-axel = Medelvärdet på deltagarnas skattning mellan 1 och 5 
avrundat till en decimal.  
X- axel = TI= Träning & instruktion, DB= Demokratisikt 
ledarskapsbeteende, AB= Auktoritärt ledarskapsbeteende, 
SS= Socialt stöd, PÅ= Positiv återkoppling



4.5 Studiens huvudresultat 

Följande avsnitt visar studiens huvudresultat. Alla fem dimensioner av ledarskapsbeteenden ställs 

mot tillfredställelse. 

4.5.1 Korrelation Träning & instruktion med tillfredställelse    

Figur 2 (Spridningsdiagram Träning & instruktion och tillfredställelse) visar spridning i 

diskrepansen mellan önskvärt och uppfattat av ledarskapsbeteendet Träning och instruktion (TI 

Diff) och om det finns någon korrelation till tillfredställelse (ASQ Alla). 

  

   

 

Punkterna i Figur 2 representerar svart för män och vit för kvinnor. Spearman`s 

korrelationskoefficent visar att en liten uppmätt skillnad mellan önskvärt av ledarskapsbeteendet 

Träning & instruktion och uppfattat av ledarskapsbeteendet Träning & instruktion korrelerar med 

högt uppmätt värde på tillfredställelse (ASQ ALLA). Resultatet visar att en korrelation finns mellan 

ovan nämnda variabler då r värdet är. -,523 (p< 0,01).  
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Figur 2. Spridningsdiagram Träning & instruktion och 
tillfredställelse.

Y -axel= Medelvärde av samtliga tre dimensioner av 
tillfredställelse. X -axel=Diskrepans mellan medelvärdena 
på önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende Träning & 
instruktion.



4.5.2 Korrelation Demokratiskt ledarskapsbeteende med tillfredställelse 

Figur 3 (Spridningsdiagram Demokratiskt beteende och tillfredställelse) visar spridning i 

diskrepansen i mellan önskvärt och uppfattat Demokratiskt ledarskapsbeteende (DB Diff) och om 

det finns någon korrelation till tillfredställelse (ASQ Alla). 

 

Punkterna i Figur 3 (Spridningsdiagram Demokratiskt beteende och tillfredställelse) representerar 

svart för män och vit för kvinnor. Spearman`s korrelationskoefficent visar att för uppmätta 

skillnader mellan önskvärt Demokratiskt ledarskapsbeteende och uppfattat Demokratiskt 

ledarskapsbeteende och tillfredställelse saknar signifikant korrelation. Resultatet visar att en trend 

finns till korrelation mellan ovan nämnda variabler finns då r värdet är. -,212. 
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Figur 3 Spridningsdiagram Demokratiskt beteende och 
tillfredställelse.

Y -axel= Medelvärde av samtliga tre dimensioner av 
tillfredställelse.  
X -axel=Diskrepans mellan medelvärdena på önskvärt och 
uppfattat Demokratiskt ledarskapsbeteende. 



4.5.3 Korrelation Auktoritärt ledarskapsbeteende med tillfredställelse 

Figur 4 (Spridningsdiagram Auktoritärt beteende och tillfredställelse) visar spridning i diskrepansen 

mellan önskvärt och uppfattat Auktoritärt ledarskapsbeteende (AB Diff) och om det finns någon 

korrelation till tillfredställelse (ASQ Alla) 

 

Punkterna i Figur 4 (Spridningsdiagram Auktoritärt beteende och tillfredställelse) representerar 

svart för män och vit för kvinnor. Spearman`s korrelationskoefficent visar att diskrepansen mellan 

önskvärt Auktoritärt ledarskapsbeteende och uppfattat Auktoritärt ledarskapsbeteende och 

tillfredställelse saknar signifikant korrelation då r värdet är -,004. 

!29

Figur 4 Spridningsdiagram Auktoritärt beteende och 
tillfredställelse.

Y -axel= Medelvärde av samtliga tre dimensioner av 
tillfredställelse.  
X -axel=Diskrepans mellan medelvärdena på önskvärt och 
uppfattat Auktoritärt ledarskapsbeteende. 



4.5.4 Korrelation ledarskapsbeteende Socialt stöd med tillfredställelse 

Figur 5 (Spridningsdiagram Socialt stöd och tillfredställelse) visar visar spridning i diskrepansen 

mellan önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende Socialt stöd (SS diff) och om det finns någon 

korrelation till tillfredställelse (ASQ Alla). 

 

Punkterna i Figur 5 (Spridningsdiagram Socialt stöd och tillfredställelse) representerar svart för män 

och vit för kvinnor. Spearman`s korrelationskoefficent visar att en liten uppmätt skillnad mellan 

önskvärt av ledarskapsbeteendet Socialt stöd och uppfattat ledarskapsbeteende Socialt stöd 

korrelerar med högt uppmätt värde på tillfredställelse (ASQ Alla). Resultatet för ovan nämnda 

variabler visar att en korrelation finns då r värdet är -,252 (p<0.05). 
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Figur 5 Spridningsdiagram Socialt stöd och 
tillfredställelse.

Y -axel= Medelvärde av samtliga tre dimensioner av 
tillfredställelse.  
X -axel=Diskrepans mellan medelvärdena på önskvärt och 
uppfattat ledarskapsbeteende Socialt stöd. 



4.5.5 Korrelation ledarskapsbeteende Positiv återkoppling med tillfredställelse 

Figur 5 (Spridningsdiagram Socialt stöd och tillfredställelse) visar spridning i diskrepansen mellan 

önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende Positiv återkoppling (På Diff) och om det finns någon 

korrelation till tillfredställelse (ASQ Alla). 

 

Punkterna i Figur 6 (Spridningsdiagram Positiv återkoppling och tillfredställelse) representerar svart 

för män och vit för kvinnor. Spearman`s korrelationskoefficent visar att en liten uppmätt skillnad 

mellan önskvärt av ledarskapsbeteendet Positiv återkoppling och uppfattat ledarskapsbeteende 

Positiv återkoppling korrelerar med högt uppmätt värde på tillfredställelse (ASQ Alla). Resultatet 

för ovan nämnda variabler visar att en korrelation finns då r värdet är. -,423 (p<0.01). 
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Figur 6 Spridningsdiagram Positiv återkoppling och 
tillfredställelse.

Y -axel= Medelvärde av samtliga tre dimensioner av 
tillfredställelse.  
X -axel=Diskrepans mellan medelvärdena på önskvärt och 
uppfattat ledarskapsbeteende Positiv återkoppling. 



4.6 Sammanfattning av resultatet  

I. Vilket ledarskapsbeteende önskar fotbollsspelare? 

Både manliga och kvinnliga fotbollspelare önskar ledarskapsbeteenden; Positiv återkoppling följt av 

Träning & instruktion, Demokratiskt beteende, Socialt stöd och minst Auktoritärt beteende. 

II. Finns det skillnader mellan vilket ledarskapsbeteende som önskas av manliga och kvinnliga 

fotbollsspelare? 

Män och kvinnor önskar mest Positiv återkoppling, följt av Träning & instruktion. Skillnader finns 

då kvinnor önskar mer av ledarskapsbeteendet Positiv återkoppling jämfört med män och att män 

önskar mer av ledarskapsbeteendet Socialt stöd och Auktoritärt ledarskapsbeteende. 

III. Vilket ledarskapsbeteende uppfattar fotbollspelare? 

Män och kvinnor uppfattar mest Positiv återkoppling följt av Träning & instruktion. 

IV. Finns det skillnader på vilket ledarskapsbeteende som uppfattas av manliga och kvinnliga 

fotbollsspelare? 

Det mest uppfattade ledarskapsbeteendet för män är Positiv återkoppling följt av Träning & 

instruktion. Det mest uppfattade ledarskapsbeteendet hos kvinnor var Positiv återkoppling följt av 

Demokratiskt beteende. 

V. Finns det någon diskrepans mellan vilket ledarskapsbeteende som önskas och uppfattas hos 

fotbollspelare? 

Resultatet visar att det finns en diskrepans i alla fem dimensioner av ledarskapsbeteende när det 

kommer till önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende hos fotbollsspelare. 

VI. Finns det något samband mellan tillfredsställelse och diskrepansen mellan önskat och uppfattat 

ledarskapsbeteenden hos fotbollspelare? 

Spearman’s korrelationskoefficent visar att vid en liten uppmätt skillnad mellan önskvärt och 

uppfattat för ledarskapsbeteendena Träning & instruktion, Socialt stöd och Positiv återkoppling, 

finns var för sig en korrelation med högt uppmätt värde på tillfredställelse. Det finns en trend mot 

korrelation mellan diskrepansen för önskvärt och uppfattat Demokratiskt ledarskapsbeteende och 

tillfredställelse. Spearman’s korrelationskoefficent visar att för uppmätta skillnader mellan önskvärt 

Auktoritärt ledarskapsbeteende och uppfattat Auktoritärt ledarskapsbeteende och tillfredställelse 

finns inte någon signifikant korrelation. 
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KAPITEL FEM DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

Under kommande avsnitt kommer resultatet att diskuteras och återkopplas till tidigare forskning. 

Därefter kommer en diskussion kring valet av metod presenteras. Syftet med examensarbetet är att 

undersöka fotbollsspelares uppfattningar om önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende för 

prestation och tillfredställelse. 

5.1.1 Diskussion - resultat önskvärt ledarskapsbeteende      

Resultatet överensstämmer med Witte’s (2010) studie då det visar sig att kvinnor önskar 

ledarskapsbeteendet Positiv återkoppling. Samtidigt skiljer sig resultatet i den här studien mot 

Witte’s studie då männen önskar Socialt stöd och ett Auktoritärt ledarskap. De tre mest önskade 

ledarskapsbeteendena i Høigaards et al. (2008) norska studie var Positiv återkoppling, Träning & 

instruktion och Demokratiskt ledarskap som också var de tre högst önskade ledarskapsbeteendena i 

föreliggande studie. Resultaten överensstämmer också med en i Malaysisk studie där basketspelare 

önskar mest av ledarskapsdimensionerna Träning & instruktion följt av Positiv återkoppling 

(Nazarudin et al., 2009). Även Chelladurai (1984) visar att lagidrottare önskar mest av 

ledarskapsbeteendena Träning & instruktion följt av Positiv återkoppling. I May’s et al. (2014) 

studie med sextio stycken fotbollsspelare som också önskar ledarskapsbeteendena Träning & 

instruktion samt Positiv återkoppling. Trots att idrottarens inställning och motivation, exempelvis 

prestationsbehov, behov av tillhörighet, kognitiva strukturer och idrottarens kompetens att lösa 

uppgifter kan påverka vilket ledarskapsbeteende som föredras (Chelladurai, 1990) finns stora 

likheter med ledarskapsbeteenden som önskas i den här studien med ledarskapsbeteenden som 

önskas i andra idrotter och länder.  

För att tränare ska möta ledarskapsbeteende som fotbollspelare önskar i föreliggande studie kan 

tränarna fokusera på ledarskapsbeteendet Träning & instruktion som innebär att tyngden ligger på 

att förbättra idrottarens prestationer (Chelladurai, 1990). Det kan tränaren göra genom att främja 

hård och ansträngande träning, instruera färdigheter, tekniker, taktiker, klargörande av roller mellan 

personer i gruppen samt strukturera och koordinera idrottarnas aktiviteter (Chelladurai, 1990). 

Dessutom kan fotbollstränaren jobba med Positiv återkoppling som enligt Chelladurai (1990) 

handlar om att uppmärksamma och belöna bra prestationer och genom det stärka idrottaren.  
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Fokuserar tränaren på ovan nämnda punkter ökar det möjligheterna för att fotbollsspelare ska 

uppleva tillfredställelse eftersom det handlar om hans eller hennes uppfattningar om verkligheten 

och hur väl det överensstämmer med önskvärda standarder (Chelladurai & Riemer, 1998). 

Dessutom ger ett samspel mellan faktiskt och önskat ledarskapsbeteende, ökad prestationen hos 

fotbollspelaren och fokuserar ledaren på rätt saker kommer det leda till ökad prestation hos 

fotbollspelaren (Høigaard et al., 2008). Positiv återkoppling är också det ledarskapsbeteendet som 

rekommenderas av Svenska fotbollförbundet (2015d) i metoden Guided Discovery. 

5.1.2 Diskussion - resultat uppfattat ledarskapsbeteende      

De två mest uppfattade ledarskapsbeteendet för hela undersökningsgruppen är Positiv återkoppling 

följt av Träning & instruktion som går helt i linje med dels, norska individuella idrottares uppfattade 

ledarskapsbeteenden (Moen et al., 2014). Dessutom i linje med fotbollsspelare i England (Hampson 

& Jowett, 2014) samt fotbollsspelare i Turkiet (Yalcin, 2013). Att ledare uppfattas på det sättet kan 

ses som intressant eftersom Positiv återkoppling samt Träning & instruktion är relaterade till 

fotbollspelares upplevda motivation (Soyer et al., 2014). 

Om resultatet delas upp på män och kvinnor visar det däremot att kvinnor uppfattar mer 

Demokratiskt ledarskap än av ledarskapsbeteendet Träning & instruktion. Resultatet skiljer sig 

alltså från andra studier då Positiv återkoppling och Träning & instruktion är de två mest uppfattade 

ledarskapsbeteendena (Hampson & Jowett, 2014; Moen et al., 2014; Soyer et al., 2014 & Yalcin, 

2013). Att Demokratiskt ledarskapsbeteende är det näst mest uppfattade ledarskapsbeteendet bland 

kvinnor i studien kan ses som intressant eftersom att Demokratiskt ledarskapsbeteende inte är ett av 

de två mest önskade ledarskapsbeteendena bland kvinnor i föreliggande studie. Ytterligare ett 

intressant resultat bland kvinnorna i studien är att de uppfattar mer Auktoritärt ledarskapsbeteende 

än ledarskapsbeteendet Socialt stöd. Ledarens verbala aggressivitet och Auktoritära 

ledarskapsbeteende har visat sig resultera i ångest hos idrottare (Bekiari, 2014). Om ledaren tar mer 

beslut själv minskar dessutom spelarnas upplevda självförtroende (Hampson & Jowett, 2014). Att 

kvinnor uppfattar lite av Socialt stöd är synd eftersom studier har visat att tränare som jobbar med 

Socialt stöd påverkar laget genom idrottarnas upplevda självförtroende (Hampson & Jowett, 2014). 

Ishockey och fotboll som är två av de största idrotterna i Sverige har idrottare som både önskar och 

uppfattar helt olika ledarskapsbeteenden. Fahlströms (2001) studie visar att det mest önskade och 

uppfattade ledarskapsbeteendet är Auktoritärt vilket totalt sett är det minst önskade 

ledarskapsbeteendet i föreliggande studies resultat. Att tränarna uppfattas på olika sätt av idrottare 
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visar sig i både teorien och verkligheten (Chelladurai, 1990; Fiedler, 1967; Hersey and Blanchard, 

1977; House, 1971 & Osborn & Hunt, 1975).   

5.1.3 Diskussion - resultat tillfredställelse        

Studiens resultat visar att det inte finns någon stor skillnad mellan män och kvinnors upplevda 

tillfredställelse. Resultatet visar också att respondenterna var måttligt tillfredsställda till 

tillfredsställda med behandling från tränaren vilket var det högst uppmätta värdet av tillfredställelse. 

Tidigare studier har visat att tillfredsställelsen ökar när önskat ledarskapsbeteende möter uppfattat 

ledarskapsbeteende (Chelladurai & Riemer, 1995; Bebetsos & Theodorakis, 2003 & Nazarudian et 

al., 2009). Att deltagarnas tillfredställelse i föreliggande studie inte är högre än vad den är kan då 

förklaras med att inte det uppfattade ledarskapsbeteendet är på samma nivå som det 

ledarskapsbeteende idrottare önskar. Chelladurai och Riemer (1995) visar i sin studie att liten 

diskrepans mellan önskat och uppfattat av ledarskapsbeteendena Träning & instruktion och Positiv 

återkoppling gav idrottarna mer tillfredställelse. Respondenterna i föreliggande studie visar 

skillnader i önskat och uppfattat i ledarskapsbeteendena för alla fem undersökta 

ledarskapsbeteenden för män och kvinnor. Träning & instruktion och Positiv återkoppling 

innehåller den största diskrepansen då det kommer till vilket ledarskapsbeteende som kvinnor 

önskar och uppfattar. Eftersom resultatet visast en diskrepans borde det leda till mindre 

tillfredställelse hos idrottarna enligt The mulitdimensional model of leadership (Chelladurai, 1990).  

Föreliggande studies resultat bekräftar modellen eftersom medelvärdet för tillfredsställelse hos män 

är 5.0 och hos kvinnor 5.0 vilket är måttligt tillfredsställd. Män och kvinnors tillfredställelse med 

egna prestationen som också är en del i The mulitdimensional model of leadership (ibid.) visade att 

idrottarna var varken otillfredsställda eller tillfredsställda. Resultatet kan möjligt förklaras med 

Hersey och Blanchard (1977) Situational Leadership Theory. Eftersom studien genomfördes på 

försäsongen bör gruppen vara i ett tidigt stadie i grupprocessen och medlemmarna kan ha låg 

mognad, liten kunskap och varierande motivation vilket kan påverka tillfredsställelsen med egen 

prestation (Ibid.).   

5.1.4 Diskussion - diskrepans önskvärt och uppfattat ledarskapsbeteende 

Resultatet i föreliggande studie för hela gruppen av respondenter går helt i linje med May’s et al. 

(2014) studie där idrottare både önskade och uppfattade ledarskapsbeteendena Träning & 

instruktion samt Positiv återkoppling mest. Om resultatet däremot delas upp på män och kvinnor 

saknas samspel det ledarskapsbeteendet som önskas och uppfattas. Teorier om tillfredställelse 
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handlar om att när en individs förväntningar på en nivå eller standard möts leder det till 

tillfredställelse (Chelladurai & Riemer, 1998). Om den nivån eller standarden inte möts upp leder 

det till otillfredsställelse hos idrottaren (ibid.). För att maximera prestationen hos idrottaren ska det 

finnas ett samspel mellan faktiskt och önskat ledarskapsbeteende (Høigaard et al., 2008). I den bästa 

av världar ska ledarens beteende möta det ledarskapsbeteende som idrottaren önskar. Med andra ord 

om en grupp med fotbollsspelare önskar att tränaren visar mest av Positiv återkoppling följt av 

ledarskapsdimensionerna, Träning & instruktion, Demokratiskt beteende, Socialt stöd och minst av 

Autoritärt beteende och idrottarna också får det ledarskapsbeteendet innebär det enligt The 

Multidimensional model of leadership (Chelladurai, 1990) att spelarna borde prestera och vara 

tillfredsställda. Vilket föreliggande studies resultat också visar. Samtidigt går det att argumentera för 

att idrottarna totalt sett inte får det ledarskapsbeteendet de önskar. Exempelvis visar Positiv 

återkoppling ett medelvärde på önskat ledarskapsbeteende på 4,1 och ett medelvärdet för uppfattat 

ledarskapsbeteende på 3,7. Således visar resultatet en diskrepans på (4,1-3,7) 0,4 vilket betyder att 

idrottarna inte får det ledarskapsbeteende de önskar. Totalt för gruppen och även vid uppdelning 

mellan män och kvinnor finns en diskrepans mellan samtliga undersökta dimensioner av 

ledarskapsbeteenden. Det betyder att spelarna borde prestera sämre och vara otillfredsställda enligt 

The Multidimensional model of leadership (Chelladurai, 1990). Diskrepans finns mellan samtliga 

fem dimensioner av ledarskapsbeteende när det kommer till de manliga respondenterna. Resultatet 

för studiens kvinnliga respondenter visar den största skillnaden mellan önskat och uppfattat 

ledarskapsbeteende. 

För att idrottaren ska fortsätta träna och behålla motivationen är det viktigt att ledaren lyssnar till 

idrottarens behov, kunskap och förväntningar (Moen, et al., 2014). Det är också viktigt för tränaren 

att vara medveten om vad idrottarens önskar för ledarskapsbeteende för att skapa tillfredställande 

upplevelser och optimera spelarnas prestationer (Crust & Lawrence, 2006). Eftersom Svenska 

fotbollförbundet vill få fler samt rätt utbildade ledare finns anledning att diskutera hur ledarna ska 

vara för att möta idrottarnas behov och öka tillfredsställelsen och prestationen. Framför allt gäller 

det ledarna till de kvinnliga lagen. Prestation och tillfredställelse är ett resultat av balansen mellan 

förväntat-, faktiskt- och önskvärt ledarskapsbeteende (Chelladurai, 1990). Resultaten kring 

idrottarnas uppfattningar kring tillfredställelse enligt de tre dimensionerna i Athlete Satisfaction 

Questionnaire bekräftar studiens teoretiska ramverk (The Multidimensional model of leadership), 

att idrottarna inte är tillfredsställda med situationen och ledarna eftersom önskvärt och uppfattat 

ledarskapsbeteende inte samverkar.   
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5.1.5 Diskussion - korrelationer        

Chelladurai (1984) undersöker precis som i föreliggande studie diskrepansen mellan önskat 

ledarskapsbeteende och uppfattat ledarskapsbeteende och sambandet till tre dimensioner av 

tillfredställelse i Athlete Satisfaction Questionnaire. Flera likheter med föreliggande studies val av 

metod finns alltså med Chelladurai`s studie. Skillnaden är att Chelladurai har en annan typ av 

idrottare i studien, nämligen brottare, basketspelare, och friidrottare. Resultatet i den studien ligger 

helt i linje med föreliggande studies resultat förutom när det kommer till Auktoritärt och 

Demokratiskt ledarskapsbeteende. Resultatet i föreliggande studie visar att vid en låg diskrepans 

mellan önskat och uppfattat ledarskapsbeteende av Träning och instruktion, Positiv återkoppling, 

Social Support finns en korrelation med hög skattning på tillfredställelse. Dessutom ses en trend till 

korrelation när det kommer till dimensionen Demokratiskt ledarskapsbeteende och tillfredställelse. 

Det betyder att dimensionerna som visar en korrelation till tillfredsställelse bekräftar att The 

multidimensional model of leadership (Chelladurai, 1990) fungerar i svenska förhållanden. Att The 

multidimensional model of leadership fungerar bekräftas av Chelladurai’s (1984) studie som visar 

att mindre diskrepans mellan önskat och uppfattat ledarskapsbeteende ger mer tillfredställelse hos 

idrottaren. 

5.2 Metoddiskussion      

Dysthe, Hertzberg & Hoel (2011) skriver att själva metoddelen ska beskriva hur författarna har gått 

tillväga. Samtidigt kan motivering kring exempelvis tillvägagångssätt och urvalskriterier finnas med 

(ibid.). Därför har vissa delar av tillvägagångssättet i metoddelen redan motiverats av författarna. 

Kommande del av arbetet diskuterar för och nackdelar med studiens metodval. 

Eftersom att mätinstrumenten Leadership Scale for Sports och Athlete Satisfaction Questionnaire 

fanns tillgängliga blev en kvantitativt metod naturlig i studien. Det teoretiska ramverket med 

Multidimensional model of Leadership påverkade också valet av metod. Anledningen till att 

författarna valde att mäta tillfredställelse trots att The Multidimensional model of leadership visar 

att tillfredställelse finns hos respondenterna om det finns ett samspel mellan det önskade och 

uppfattat ledarskapsbeteende var följande; även om teorien (The Multidimensional model of 

leadership) säger en sak är det inte säkert att den stämmer i verkligheten. Författarna ville dessutom 

kunna mäta om det finns någon form av tillfredställelse eller otillfredsställelse hos fotbollspelare. I 

och med de tre dimensionerna av Athlete Satisfaction Questionnaire som använts i studien går det 

att säga vad respondenterna är tillfredsställda med. I den här studien handlar det om tillfredställelse 
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med egna prestationen, tillfredställelse med träning och instruktion från tränaren och tillfredställelse 

med behandling från tränaren. 

5.2.1 Diskussion - datainsamling 

Datan är bara insamlad vid ett tillfälle nämligen under fotbollsspelarnas försäsong. En del spelare 

som är nya i lagen kanske inte kan ge en helt rättvis bild av hur ledare uppfattas. Dessutom kan 

uppfattningen om spelarnas tillfredställelse med prestationen och ledaren påverkas av hur mycket 

fotbollspelarna har hunnit tränat. Samtliga tränare i studien var män vilket kan påverka spelarnas 

uppfattningar om ledarens beteende jämfört om ledarna varit kvinnor. Att datainsamlingen också 

bara utfördes vid ett tillfälle kan ha påverkat resultatet genom att alla i laget inte fick chansen att 

svara på enkäten. Samtidigt svarade alla som uppfyllde inklusionskriterierna på enkäten. Eftersom 

ledarens beteende kan påverkas av situationens karaktär kan det betyda att ledarens beteende 

förändras under säsongen.  

Enligt Fiedler (1967) finns tre huvudsakliga faktorer i situationen, nämligen relationen, uppgiftens 

struktur och makten som påverkar ledarskapsbeteendet. Enligt Hersey and Blanchard’s Situational 

Leadership Theory (1977) påverkas ledarens beteende av situationen. Att situationen påverkar 

ledarskapsbeteendet stöds också av House (1971). Micro och macro variabler i gruppen påverkar 

också ledarens beteende (Osborn & Hunt, 1975). Utmärkande drag i situationen, utmärkande drag 

hos ledaren, utmärkande drag hos idrottaren påverkar i sin tur förväntat beteende, faktiskt beteende 

och önskvärt beteende (Chelladurai, 1990). Eftersom det är många faktorer som påverkar ledarens 

beteende blev begränsningarna att först och främst bara inkludera fotbollspelare naturlig. Därefter 

att inkludera spelare i förhållandevis låga divisioner som tre till sex för att få spelare med 

någorlunda liknande ambitionsnivå och målsättningar. Den sista begränsningen som gjordes var att 

undersöka ledarskapsbeteende under träning. Begränsningarna gjordes dels för att situationen 

påverkar ledarskapet och dels för att samtliga deltagare i studien skulle fundera över vilket 

ledarskapsbeteende idrottarna önskar och uppfattar under samma situation. Exempelvis skulle några 

deltagare svara utifrån matchsituation medan några svarade utifrån träningssituation om inte 

situationen var bestämd. Författarna anser att det hade påverkat resultatet.  

5.2.2 Diskussion - design och mätmetod 

Det finns flera fördelar med valet av Leadership Scale for Sports som mätmetod när det kommer till 

validitet och reliabilitet. Dels har mätinstrumentet används i flertalet studier vilket betyder att 
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reliabiliteten och validiteten ökar (Bekiari, 2014; Chelladurai, 1984; Chelladurai & Riemer, 1995; 

Hampson & Jowett, 2014; Høigaard et al., 2008; Witte, 2010; May et al., 2014; Moen et al., 2014; 

Nazarudin et al., 2009; Pyun et al., 2010; Soyer et al., 2014 & Yalcin, 2013). Leadership Scale for 

Sports mäter alltså det som det är avsatt att mäta, det ledarskapsbeteende som idrottare önskar och 

uppfattar. Ytterligare en fördel med valet av mätmetod är att det dessutom finns flertalet andra 

studier att jämföra resultatet med.  

En svaghet med Leadership Scale for Sports är att det endast mäter fem dimensioner av 

ledarskapsbeteenden och mäter exempelvis inte de övriga ledarskapsbeteendena som presenterats 

tidigare i studien. När medelvärdena räknas fram kan skillnader mellan olika ledarskapsbeteende 

var låg. En svaghet med mätmetoden blir alltså att skillnader mellan olika önskade eller uppfattade 

ledarskapsbeteenden är relativt små. Eftersom Leadership Scale for Sports är översatt till svenska 

från engelska kan det påverka hur vissa påståenden formuleras och samtidigt uppfattas av 

idrottarna. Innebörden i påståendena kan alltså skilja sig mellan en engelsk och svensk version av 

Leadership Scale for Sports vilket betyder att påståendena kan tolkas olika av individer i en svensk 

eller engelsk kontext.  

En möjlig förklaring till att medelvärdena för Social Stöd blev låg kan vara påståendena som är 

kopplade till den dimensionen. Exempel på påståenden som kan uppfattas som opassande i en 

relation mellan tränare och idrottare om det exempelvis finns en manlig ledare och en yngre 

kvinnlig idrottare är; bjuder hem spelaren, uppmuntrar till familjära relationer, uttrycker varje 

personlig känsla och utför personliga tjänster. Definitionen på Socialt stöd är; Socialt stöd handlar 

om att ledaren är angelägen om hälsan och glädjen hos idrottarna, en positiv gruppatmosfär och en 

varm relation med gruppens medlemmar (Chelladurai, 1990). Det går att ifrågasätta ifall påståenden 

som; bjuder hem spelaren och uttrycker varje personlig känsla, verkligen mäter Socialt stöd. Dels 

går det ifrågasatta om det är lika vanligt i Sverige jämfört med exempelvis USA, att ledaren bjuder 

hem spelaren. Dels går det också att ifrågasätta om exempelvis en ung tjej vill att en manlig ledare 

ska uttrycka varje positiva känsla för henne. Det finns med andra ord anledning att ifrågasätta 

Internal consistency reliability i ovan nämnda påståenden (Gratton & Jones, 2010). 

Tidpunkten vid mätmetoden kan påverka resultatet. Eftersom datan samlades in vid bara ett tillfälle 

under försäsongen kan det kanske upplevas som svårt för idrottares att utvärdera både ledaren och 

sin egen prestation.  
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En styrka med studiens mätmetod är den undersöker både vilket ledarskapsbeteende som önskas 

och vilket ledarskapsbeteende som uppfattas. Det går med andra ord att uttala sig om både hur 

ledarna är och hur spelarena egentligen vill att de ska vara. Det finns med andra ord ett resultat som 

kan omsättas i verkligheten. Eftersom enkäten var utformad med vilket ledarskapsbeteende som 

respondenterna uppfattar och önskar med A och B alternativ efter ett påstående kan det ha påverkat 

hur deltagarna har svarat. Det kan finnas en skillnad om respondenterna först fått en enkät med 

vilket ledarskapsbeteende de önskar för att sedan få en enkät med vilket ledarskapsbeteende som de 

uppfattar. I det här fallet ser deltagarna hur de svarat på önskat ledarskapsbeteende (A) vilket kan 

påverka hur deltagarna svarar på vilket ledarskapsbeteende de uppfattar (B). Eftersom författarna 

var på plats fanns möjlighet för deltagarna att ställa frågor om påståenden som de inte förstod. 

Eftersom författarna vid ett flertal tillfällen fick frågor om innebörden i vissa påståenden ses 

närvaron som positivt dels för att deltagarna förhoppningsvis förstod frågorna bättre och dels för 

föreliggande studies resultat. 

5.2.3 Diskussion - urvalsgrupp 

Ett slumpmässigt urval hade gett studien ett tillförlitligare och mer generaliserbart resultat eftersom 

fotbollspelarna då på ett representativt sätt bättre speglat populationen (Gratton & Jones, 2010). Det 

är viktigt att urvalet är representativ för populationen för att kunna göra en generalisering (Bryman, 

2008). Dock var det inte studiens syfte att generalisera resultatet. 

5.2.4 Diskussion - etik 

Författarna valde att utgå ifrån Brymans (2011) informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav för att säkerställa de etiska kraven. Lagens fotbollstränare 

kontaktades och tillfrågades om deltagande i studien, författarna presenterade då syfte och att 

undersökningen var frivillig. En möjlig förbättring i samtyckeskravet kan vara att författarna 

kontaktat alla deltagare i undersökningen istället för att kontakta ledaren. De fyra kraven 

presenterades istället vid tillfället då enkäten delades ut, dels muntligt men även i missivbrevet (Se 

Bilaga 1) och respondenterna fick då möjlighet att ta ställning till deltagande i studien. Ytterligare 

en etisk aspekt att ta hänsyn till i studien är att fotbollstränaren fick första förfrågan om deltagande i 

undersökningen. Fotbollstränare kan ses som en auktoritär person som spelarna ska lyssna och följa 

under träningstillfället vilket betyder att någon kan deltagit i studie bara för att tränare vill det. 
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Eftersom en träning är ett naturligt samlingstillfälle för spelarna valdes det tillfället av författarna 

för att utföra undersökningen.    

5.3 Förslag på forskning 

Studien inkluderar fotbollspelares uppfattningar om önskat ledarskapsbeteende och uppfattat 

ledarskapsbeteende. Studien saknar en kontrollgrupp vilket kan ses som en svaghet och hade i det 

här fallet kunna vara ledarna till fotbollsspelarna. Författarna anser därför att det hade varit 

intressant att undersöka ledares uppfattningar om sitt eget ledarskapsbeteende. Det hade också varit 

intressant att utföra samma studie men på fotbollspelare som spelar på högre nivå. För att öka 

kunskapen om ledare i idrottsrörelsen ser författarna ett behov att utföra samma studie men på fler 

av de stora svenska idrotterna. Samtliga ledare i studien var män vilket betyder att en möjlig 

framtida studie är att undersöka idrottares/ fotbollspelares uppfattningar om kvinnligt 

ledarskapsbeteende. 

5.4 Konklusion      

Konklusionen kommer beröra resultatet i föreliggande studie. Resultatet diskuteras dels utifrån ett 

samhälleligt perspektiv men också några avslutande ord om fotbollspelare och deras tränare. 

Studien har undersökt dels uppfattningar om ledarskapsbeteenden och dels tillfredställelse med 

både prestation, tillfredställelse med träning samt tillfredställelse med behandling av tränaren. 

Chelladurai & Riemer (1998) menar att prestation och tillfredställelse är sammanlänkad eftersom 

idrott bygger på att individen är där av fri vilja. Personerna som deltagit i studien har alla olika 

motiv till idrottande och är förhoppningsvis där av fri vilja och borde då alltså vara tillfredsställda, i 

alla fall enligt Chelladurai & Riemer. Den här studien kommer tyvärr inte åt de personer som inte är 

tillfredsställda med sina prestationer eller tränare och kanske rent av har slutat med fotboll tack vare 

att prestationen är för dålig och/ eller att tränarna inte motsvarar deras förväntningar. Hade 

samhället haft fler fotbollspelare och kanske fler fysiskt aktiva människor om ledarna i fotboll varit 

på ett annat sätt? Föreliggande studies resultat visar trots allt att ledarna inte är som fotbollspelarna 

vill att de ska vara. Hur länge kommer de personerna som deltar i studien fortsätta spela fotboll om 

tränaren inte har det ledarskapsbeteende som idrottarna önskar. Det hade varit intressant att utbilda 

ledare som arbetar för att skapa tillfredställande situationer för idrottare. Fördelarna med fysisk 

aktivitet och sjukdomar till följd av fysisk inaktivitet är kända. Skulle resultatet i föreliggande 

studie kunna vara av intresse i ett större perspektiv? Sett till om ledare i idrottsrörelsen uppträdde på 
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ett annat sätt för att fånga fler människor som både börjar och fortsätter vara fysiskt aktiva inom 

föreningsidrotten. Författarna tycker att svaret är enkelt och fotbollsförbundet själva har svarat på 

frågan då Svenska fotbollförbundet vill att de 3226 idrottsföreningarna i fotboll ska fungera väl och 

få fler samt rätt utbildade ledare (SvFF, 2015a). Frågan är bara vad som får anses var rätt utbildade 

tränare. Rätt kan vara att ledaren är medveten om vilket ledarskapsbeteende han eller hon ska ha för 

att skapa tillfredställelse och prestation. 

Det ligger ett stort ansvar hos Fotbollsförbundet som ansvarar för tränarutbildningarna. I 

spelarutbildningsplanen presenteras och rekommenderas träning för personer 16-23 år och handlar 

om att Träna för att prestera (SvFF, 2015d). Det finns inte någon del i spelarutbildningsplanen som 

handlar om hur tränaren ska vara för att göra idrottarna tillfredsställda. Som författarna nämnt 

tidigare i studien handlar tillfredställelse om idrottarnas uppfattningar om verkligheten och hur väl 

det överensstämmer med önskvärda standarder (Chelladurai & Riemer, 1998). Vad händer om en 

tränare kliver in i ett omklädningsrum och ställer frågan, hur vill ni att en tränare ska vara? Skulle 

den tränaren göra ett misstag eftersom det kanske är för tidigt att ställa sådana frågor enligt Hersey 

och Blanchard (1977) Situational Leadership Theory. Samtidigt skulle den tränare ha en sak 

gemensamt med internationella tränare på elitnivå. Då det gemensamma för elittränare med 

framgångar internationellt är att de vill ta till sig ny kunskap och öka kunskapen om relationen till 

sig själva och relationen till spelarna (Isberg, 2001).  

En möjligt förklaring till missnöjet med idrottarnas egna prestationer kan vara att idrottare i lägre 

divisioner tränar för lite för att kunna bli tillfredsställda med prestationen. Idrottare som tränar mer 

är också mer tillfredsställda med ledaren och presterar bättre jämfört med de som tränar mindre 

(Bebetsos & Theodorakis, 2003). En svaghet med studien som författarna nämnt tidigare är att 

ledarna åt lagen bara är män. Samtidigt blir kanske resultatet mer tillförlitligt om alla ledarna 

representerar samma kön. Dock ser författarna ett väldigt intressant studieområde då det kommer 

till uppfattningar om kvinnligt ledarskapsbeteende och idrottares tillfredsställelse. Kvinnliga 

idrottsledare ska trots allt enligt Redelius (2002) vara mer utbildade än männen och kan det 

kvinnliga ledarskapsbeteendet eventuellt då vara annorlunda? 

Ytterligare en svaghet med studien som författarna tidigare nämnt är att Leadership Scale for Sports 

bara mäter Chelladurais (1990) fem dimensioner av ledarskap. I föreliggande studies 

litteraturöversikt tog författarna upp ledarskapsbeteenden som exempelvis Transaktionellt 
!42



ledarskapsbeteende och Transformativt ledarskap som hämtats från en sammanställning över 

ledarskapsbeteenden i lagidrotter. Författarna ser ett behov av ett mätinstrument inom idrotten som 

mäter fler ledarskapsbeteenden än bara fem. Att en ledare inom idrottsrörelsen har ett instrument för 

att undersöka vilket ledarskapsbeteende han eller hon behöver ha för att möta idrottarnas önskemål 

kan vara avgörande för både idrottares tillfredställelse men också idrottares prestation. Leadership 

Scale for Sports är ett sådant mätinstrument. Dock ser författarna ett behov av ett bredare 

mätinstrument som är mer anpassat till svensk kontext. 

Avslutningsvis kan författarna tilläga att även om resultatet i studien visar en sak och att ledarna 

kanske inte är som idrottarna vill att de ska vara bygger idrottsrörelsen mycket på ideellt arbete och 

att det då kanske inte är rättvist att ställa för hårda krav på ledarna. The multidimensional model of 

leadership visar också att väldigt många faktorer påverkar ledarens beteende. Ledarskap ska därför 

inte ses som en lätt uppgift, snarare tvärtom. 

Resultatet i föreliggande studie visar att fotbollspelare både uppfattar och önskar 

ledarskapsbeteendena Positiv återkoppling och Träning & instruktion mest av alla fem undersökta 

ledarskapsbeteenden. Fotbollspelare önskar minst av alla ledarskapsbeteenden att ledarens ska vara 

Auktoritär. En korrelation ses mellan en liten diskrepans i ledarskapsbeteendena Positiv 

återkoppling, Träning & instruktion samt Socialt stöd och en trend mot en korrelation i 

Demokratiskt ledarskapsbeteende mot högt skattade poäng på tillfredställelse. Samtidigt ser 

författarna ett behov av ökad forskning för att öka kunskapen om ledare i fotboll och hur ledarna 

ska vara för att skapa möjligheter för prestation och tillfredställelse hos fotbollspelare. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Enkät med missivbrev 

Högskolan i Gävle 
Idrottsvetenskapliga programmet- hälsofrämjande livsstil 
Examensarbete 15 hp 

Hej! 

Vi heter Johan & Jens och studerar på det Idrottsvetenskapliga programmet på Högskolan i Gävle. 

Under våren ska vi skriva ett examensarbete med syftet; Att undersöka fotbollsspelares 

uppfattningar om önskvärt ledarskapsbeteende och uppfattat ledarskapsbeteende för prestation och 

tillfredställelse. 

Genom ditt deltagande hjälper du oss att göra denna undersökning möjlig. Det är helt frivilligt att 

delta och du kan avbryta när som helst. 

Utifrån forskningsetiska principer vill vi meddela att ditt deltagande och dina svar kommer 

behandlas med konfidentialitet. Enskilda svar kommer inte presenteras utan resultatet visas i form 

av tabeller och diagram. Vad just du har svarat kommer med andra ord inte synas. 

Tack på förhand för Din medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

Jens Persson 

Tel.    

Email. ofk12jps@hig.se 

Johan Linnaeus 

Tel.   

Email. ofk12jls@hig.se 
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A
Jag föredrar att 
min tränare…

B
Min nuvarande 

tränares 
beteende…

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 ser till att spelarna utnyttjar hela sina förmåga

2 frågar efter min uppfattning när det gäller upplägg inför 
matcher

3 hjälper mig med mina personliga problem

4 berömmer mig inför de övriga spelarna för mina goda 
prestationer

5 förklarar tekniken och taktiken i spelet för mig

6 planerar oberoende av spelarna

7 hjälper spelarna i laget att lösa sina konflikter

8 ägnar särskild uppmärksamhet åt att rätta mina misstag

9 skaffar sig lagets/gruppens godkännande innan han fattar 
viktiga beslut

10 talar om för mig när jag gjort ett riktigt bra jobb

11 försäkrar sig om att tränarens roll i laget har uppfattats av 
alla spelare
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Bakgrundsfrågor:

Kön: Man Kvinna      Jag är född (År) _______

Min position i laget är: Målvakt Back Mittfält Forward

Jag har tillhört laget: Mindre än 1 säsong 2-3 säsonger 4-5 säsonger 6 - eller fler säsonger

Leadership Scale For Sports
Varje mening beskriver ett särskilt beteende som en coach kan uppvisa. För varje mening finns det fem alternativ:
1. Aldrig;
2.  Sällan (c:a 25% av tiden);
3.  Då och då (50% av tiden);
4.  Ofta (c:a 75% av tiden);
5.  Alltid;

Första kolumnen. Kolumn A.
Var snäll och markera med lämpliga kryss hur du anser att en coach/tränare bör vara under träning. 
Besvara alla uppgifterna även om du är osäker på någon. Observera att detta inte är en bedömning av din 
nuvarande coach/tränare eller någon annan. Det är dina ”önskemål” det handlar om. Ditt ärliga och spontana 
svar är viktigt för denna undersökning.

Andra kolumnen. Kolumn B.
Var snäll och markera med lämpliga kryss din nuvarande coach/tränares beteende under träning. Besvara alla 
uppgifterna även om du är osäker på någon. Observera att du bedömer din nuvarande coach/tränare.



A
Jag föredrar att 
min tränare…

B
Min nuvarande 

tränares 
beteende…

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

12 inte förklarar sitt handlande för mig

13 bevakar spelarnas välbefinnande

14 instruerar mig individuellt i spelets finesser

15 låter spelarna delta i beslutsfattandet

16 ser till att jag belönas för en bra prestation

17 räknar ut vad som behöver göras

18 uppmuntrar spelarna att komma med förslag på hur 
träningen ska bedrivas

19 utför personliga tjänster åt spelarna

20 förklarar för mig vad som skall göras och inte göras

21 låter mig göra mina egna målsättningar

22 uttrycker varje Positiv känsla han/hon har för spelarna

23 förväntar sig att jag skall utföra min uppgift i minsta detalj

24 låter mig försöka på mitt sätt även om jag gör misstag

25 uppmuntrar spelarna att anförtro sig åt coachen

26 pekar ut min styrka och min svaghet

27 vägrar att kompromissa

28 uttrycker uppskattning när jag spelar bra

29 ger särskilda instruktioner till mig om vad som bör göras i 
varje situation

30 frågar efter spelarnas åsikt i viktiga tränarfrågor

31 uppmuntrar familjära och informella relationer med spelare

32 ser till att spelarnas ansträngningar koordineras

33 låter mig arbeta i mitt eget tempo

34 håller sig på sin kant i förhållande till spelarna

35 förklarar hur min insats passar in i lagets prestationer

36 bjuder hem spelarna

37 ger beröm när det behövs

38 klargör i detalj vad som väntas av mig

39 låter spelarna bestämma om vilken taktik som skall 
användas i en match

40 uttrycker sig på ett sätt som avskräcker från frågor
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Athlete Satisfaction Questionnaire 

Det här är tre delar i Athlete Satisfaction Questionnaire, det handlar om graden av tillfredställelse för 
individuella prestationer, behandling från tränaren/coachen och tillfredsställelse av instruktionerna från 
tränaren/coachen. För varje mening finns det sju alternativ: 

1. Mycket Otillfredsställd 
2. Otillfredsställd 
3. Måttligt Otillfredsställd 
4. Varken Otillfredsställd eller Tillfredsställd 
5. Måttligt Tillfredsställd 
6. Tillfredsställd 
7. Mycket Tillfredsställd. 

Tack så mycket! 

Jens & Johan. 

Hur tillfredsställd är du med…

1 2 3 4 5 6 7

1 I vilken grad jag har nått mina prestationsmål under försäsongen

2 Förbättringen i min prestation hittills under säsongen 

3 Förbättringen i min Skicklighet hittills under säsongen 

4 Erkännandet jag har fått från min tränare/coach

5 Vänskapligheten från tränaren/coachen till mig under träning

6 Uppskattning min tränare/coach visar till mig när jag har utfört någonting 
bra

7 Min tränare/coachs lojalitet mot mig

8 I vilken utsträckning tränaren/coachen står bakom mig

9 Träningen jag har fått från min tränare/coach hittills under säsongen 

10 Instruktionerna jag fått från min tränare/coach hittills under säsongen 

11 Tränaren/coachens förmedling av taktiker och tekniker för min position
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Bilaga 2. Summering av LSS- score. 
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