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Resumé   
 
 

Examensarbetet är en kvalitativ studie i form av intervjuer med 
erkänt duktiga tränare. Studien har på ett induktivt sätt undersökt 
hur dessa tränare praktiserar för att upprätthålla en positiv 
motivation hos sina aktiva. Resultatet visade att fyra av fem 
tränare är uppgiftsorienterade vilket innebär att de fokuserar på 
individens individuella framsteg, istället för på resultatet. Detta 
tillvägagångssätt bidrar till en högre inre motivation hos de aktiva, 
vilket forskning vidare har visat leder till att de aktiva fortsätter 
idrotta längre upp i åldern. Samtliga tränare arbetade med 
individuella samtal och påpekar att detta är ett viktigt instrument 
för att få aktiva att komma över förluster och bibehålla en positiv 
motivation. Inom barnidrotten poängterar samtliga tränare att det 
är viktigt för motivationen att alla får vara med, och att fokus skall 
vara på lek och skoj. I övrigt är trygghet och uppmuntran 
faktorer som framförs som viktiga. Även att arbeta mot en 
gemensam kultur och gruppkänsla anses som betydelsefulla 
faktorer för motivation. 
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1. Inledning 
De samhällsförändringar som skett under det senaste halvseklet har väckt intresset för 
pedagogiska frågor. Frågor om hur kunskaper, färdigheter, förhållningssätt och 
värderingar produceras samt förmedlas är intressanta att studera (Engström & Redelius, 
2002). Vi söker således finna ökad kunskap om uppfostran och undervisning inom 
idrotten.  
 
Familjen har alltid setts som den största fostrandemiljön vad det gäller kunskap, 
värderingar, normer och regler, men med mer fritid för Sveriges befolkning har även de 
som leder och organiserar idrotten fått större betydelse. Därför ställs det idag stora krav på 
den som anser sig vara en ledare eller tränare av något slag inom idrotten (Engström & 
Redelius, 2002).  
 
Idrottsrörelsen är den största folkrörelse i Sverige idag. Denna rörelse består av ett stort 
antal medlemmar utav barn, ungdomar, ledare, tränare och föräldrar. Effekterna av hur 
vuxna människor idrottar bottnar delvis i hur deras omgivning under barn- och 
ungdomstiden utformades (Hassmén, Hassmén och Plate, 2003). 
 
 

1.1 Bakgrund 
Miljontals barn och ungdomar över hela världen utövar någon form av organiserad och 
ledarledd idrottsaktivitet regelbundet, och vissa utövar flera idrotter samtidigt. Bara i 
Sverige beräknas 50 procent av alla barn vara aktiva inom den organiserade idrotten (RF, 
2005). En trend såväl internationellt som nationellt är att deltagandet går allt längre ned i 
åldrarna (Brustad, Babkes & Smith, 2001). Weiss och Caja (2002) ställer sig undrande 
om motivation och frågan varför vissa personer deltar i idrott medan andra inte gör det. De 
spekulerar även kring varför vissa anstränger sig mer än andra, samt vad och vem som 
bidrar till denna motivation. Sverker Bengtsson (1998) anser att motivation inte bara är 
intressant för idrotten utan måste ses som viktigt för hela vårt samhälle. 
 
Idag finns det 600 000 ideellt arbetande idrottsledare i Sverige (RF, 2005). Precis som 
hierarkin inom företag så finns det även en indirekt struktur inom idrottsrörelsen. Som 
ledare ser man ofta upp till erkänt duktiga tränare vilka faller in i rollen som förebilder. 
Många undersökningar har gjorts på vad som motiverar atleter (Fallby, 1999; Ewing & 
Seefeldt, 1989), däremot så finns det väldigt lite forskning kring hur framstående tränare 
tänker och hur de motiverar sina aktiva. Detta trots att forskning har visat att barn och 
ungdomstränare på ett signifikant sätt är med och påverkar deras aktivas självkänsla, 
motivation och fortsatta medverkan till idrottsutövandet (Horn, 2002). Bra exempel kring 
detta är Smith och Smolls (1996) forskningsresultat som påvisat att beröm vid 
framgångsrik prestation och mindre bestraffning vid misslyckade, leder till högre upplevd 
kompetens, högre självförtroende, mer glädje, mindre ängslan och intentionen att vilja 
fortsätta idrotta.  
 
Som idrottsutövare drivs man av inre och yttre faktorer. Dessa påverkar i sin tur både 
prestationen och kontinuiteten. Ledarna ges möjligheten att skapa och påverka utövarens 
motivationsklimat. Detta kan göras på olika tillvägagångssätt, processinriktat eller 
resultatinriktat (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 
Powell och Dysinger (1987) har gjort en litteraturstudie kring om det finns ett samband 
mellan att idrotta som barn och fortsatt idrottande i vuxen ålder.  De menar att det finns 
tendenser för ett samband men ingen klar forskning som visar det.  
 
Att befintlig forskning kring motivation utifrån ett ledarperspektiv känns otillräcklig märks 
tydligt i andra motivationsrapporter under förslag till vidare forskning. Mats Johansson 
(2001) skriver i sin magisteruppsats Ungdomars idrottsavbrott: Bakom-liggande faktorer 
och motiv att studier som undersöker tränarens utformning av idrottsverksamheten borde 
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studeras eftersom tränarna är ett betydelsefullt motiv för idrottsavbrott. Askagården (1997) 
önskar att mer forskning görs kring kommunikativa färdigheter och samarbete mellan 
tränare och aktiva. Genom att öka graden av kommunikation och samarbete anser 
Askagården (1997) att vi kan maximera och effektivisera träning, idrottslig utveckling, 
glädje, motivering, och trivsel. Musch & Grondin (2002) ger mer konkreta exempel på 
framtida forskningsförslag, och anser att forskning borde studera mer ingående kognitiva 
motivationseffekter på dem som missgynnas i idrotten. Teorier som prestationsmotivation 
borde vara hjälpmedel för att precisera de mekanismerna som kan eliminerar detta 
missgynnande inom idrotten. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur erkänt duktiga tränare tänker och 
praktiserar för att upprätthålla en positiv motivation hos sina aktiva, men även att 
undersöka andra delar av deras kunskapskapital för att förankra hur de menar att ledarskap 
skall anpassas för att upprätta ett positivt motivationsklimat i den åldersgrupp som man i 
stunden leder. Studien har även utforskat tränarnas åsikter och värderingar gällande hur 
man bör motivera idrottande barn och ungdomar att fortsätta sitt utövande upp i vuxen 
ålder 
 

1.3 Frågeställningar 
• Hur tänker och praktiserar erkänt duktiga tränare kring inre och yttre 

motivationsfaktorer och vilka strategiska val görs för att påverka de 
aktiva under hela deras verksamma period?  

• Vad bör ledare tänka på vid sitt praktiserande i förhållande till ålder, 
ambition och motivation? 

 

1.4 Begreppsdefinitioner  
 
Barn-, Ungdoms- och vuxenidrott.  RF gör en indelning av idrottsrörelsen efter ålder 

och ambition. Ungdomsidrott definieras från 13 
till 20 år. Dessförinnan är det barnidrott och 
därefter är det vuxenidrott. I ungdoms- och 
vuxenidrott delas även ambitionsnivån in i 
bredd- och elitinriktad idrott (RF, 2005). Under 
rapporten så gäller dessa åldrar.  

 
 
Erkänt duktiga tränare  Tränare på elitnivå/landslagsnivå som genom år 

av praktiserande förtjänat sin plats som ledare, 
för Sveriges främsta idrottare inom sin 
specialidrott. 

 
Interaktionistiska perspektivet  Är ett samspel eller en dynamisk process mellan 

individ och miljö. Det vill säga idrottarens 
karaktär eller egenskaper i form av hur intressen, 
målsättningar, självförtroende, vinnarinstinkt, 
samt situationen, ledarskapet,  och miljön. 

 
Signifikanta andra  Personer som är viktiga för individen till 

exempel föräldrar, syskon, vänner och tränare 
(Hassmén, Hassmén och Plate, 2003). 
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Socialisering Detta begrepp beskriver den interaktionistiska 
utvecklingsprocessen där individen skapar en 
uppfattning om sig själv, samt hur man förhåller 
sig till sin omvärld. Det är en fråga om en 
process där individen växer in i samhället och 
tillägnar sig normer, attityder och värderingar. 
Dessa blir sedan individens personlighet 
(Hassmén, Hassmén och Plate, 2003). 

 

1.5 Målgrupp 
Uppsatsen vänder sig till studenter, lärare och övriga ledare inom idrottsrörelsen och kan 
användas för att få en ökad inblick i hur tränare på hög nivå arbetar och hur deras agerande 
samstämmer med befintlig forskning inom området för motivation. 
 
 

1.6 Avgränsningar  
Studien är ämnad att undersöka dynamiken mellan ledare och aktiva, utifrån ledarens 
perspektiv. I denna dynamik så efterfrågas vilket motivationsklimat som är att föredra för 
de aktiva utifrån ålder och ambition. 
 
Metoden inkluderar: 

• att enskilt studera det interaktionistiska perspektivet gällande motivation (Weinberg 
& Gould, 2003). 

• ledarens perspektiv på motivation.  
• andra agenter på fältet såsom föräldrar, kamrater och syskon etc.  

 
Vi avgränsar oss ifrån att beskriva intervjupersonerna under metodkapitlet, då vi gjort 
bedömningen att denna redogörelse hör bättre hemma i samband med 
meningsstruktureringarna då de bidrar till att skapa en än känsla och karisma över den 
personen och det ledarskap som struktureringen beskriver.  
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2. Metod 
I metodkapitlet beskrivs på vilket sätt undersökningen är utförd, varför, samt hur arbetet 
förhållit sig till forskningsetiska aspekter under arbetets gång.  
 

2.1 Induktivt förhållningssätt 
Förhållningssättet vid undersökningen hade en induktiv inställning och då inte utgått 
ifrån tidigare studier, utan skapat teori genom att finna art av samband. Målet har alltså inte 
varit att generera generella teorier utan att formulera frågor och undersöka samband, för att 
tolka och förstå fenomen kopplade till frågeställningen i den specifika kontexten. Vid 
kvalitativa empiriska undersökningsmetoder skall intervjuer genomföras (Kvale, 1997; 
Holme & Solvang, 1991).  
 

2.2 Val av metod  
För att besvara syftet och frågeställningar har det valts en kvalitativ metod i form av 
intervjuer som verktyg under denna studie. Dessa intervjuer har sedan granskats och 
utforskats för att finna ledarnas erfarenheter, beteenden, tankar och känslor. Den kvalitativa 
metoden har större förutsättningar att ge en mer detaljerad beskrivning av individens 
beteenden och erfarenheter än kvantitativa metoder, då bland annat möjligheten till 
följdfrågor är tillgänglig (Kvale, 1997).  
 

2.2.1 Kvalitativ metod 
Inom kvalitativa metoder försöker forskaren sammanställa informationen för att skaffa sig 
en helhetssyn. Det är sedan dennes uppfattning och tolkning av materialet som är det 
avgörande. Därmed är metoden hermeneutisk, då tolkningarna utgör en helhetsbild, som 
möjliggör en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & Solvang, 
1991). Den kvalitativa forskningens roll är tolkande och har en närhet till 
undersökningsmiljön och enheterna (Holme & Solvang, 1991; Bryman, 1997). 
 

2.2.2 Semistrukturerad intervjuguide 
Eftersom grundtanken med denna typ av intervjuer är att respondent och intervju-personen 
tillsammans skall upptäcka nya områden och intersubjektiv kunskap skall skapas (Kvale, 
1997) valdes en semistrukturerad intervju (se bilaga 5) som bygger på huvudfrågor, med 
efterföljande följdfrågor. På så sätt hålls intervjuerna på rätt spår men ges ändå möjlighet 
och utrymme att utvecklas efter respondentens svar och resonemang. 
 
Undersökningen har följt Kvales (1997) anvisningar om semistrukturerade intervjuer och 
inte antecknat följdfrågorna utan intervjupersonen har kunnat komma på dem efterhand. 
Följdfrågorna är till för att öka validiteten och reliabiliteten på två sätt, dels så man får svar 
på de frågor man ställer sig i sitt forskningsarbete och dels kan man ställa frågor så 
intervjupersonen blir tvungen att på ett tydligt sätt ställa sig för eller mot.  
 
För att testa intervjuguiden genomfördes en pilotintervju på Charlotte Wennberg, 
gymnastik tränare vid LUGI Gymnastik förening i Lund. Denna intervju spelades in med 
diktafon. Istället för transkribering avlyssnade båda författarna materialet och här framkom 
en del brister som korrigerades innan undersökningens resultatgivande intervjuer 
genomfördes. Korrigeringarna innebar framförallt en förenklig av språkbruk, så att inget 
kunde misstolkas, samt en komplettering av ett par frågor.  
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2.3 Urval och undersökningsgrupp  
Vi valde att intervjua 5 erkänt duktiga tränare då denna mängd kändes kontrollerbar i 
förhållande till den tid och de resurser som fanns tillängliga, samt då antalet låg inom 
Kvales (1997) ramar för rekommendationer för kvalitativa forskningsstudier. Det har 
dessutom valts att göra ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att respondenterna var 
tvungna att matcha undersökningsprofilen, som erkänt duktiga tränare. Anledning till 
denna typ av urval var för att stärka validiteten och resultatet i förhållande till studiens 
syfte.  
 
Efter aktivt informationssökande gällande kontaktinformation kring personer som matchar 
vår urvalsprofil, skickades 32 e-post ut med förfrågning (se bilaga 2). Därefter så 
inväntades svar och de fem första som svarade positivt antog vi.  
 

2.4 Bearbetning av insamlad data  
För att det empiriska materialet skulle bli så korrekt som möjligt följdes Merriams (1994) 
intervjuanvisningar och samtliga intervjuer spelades därför in. Det väsentliga materialet av 
intervjuerna transkriberades och finns att läsa som bilagor (se bilaga 6-10). Utifrån 
Kvales (1997) anvisningar samt bilaga 4, utformades sedan menings-struktureringar för 
att fånga det väsentliga utifrån studiens frågeställningar och syfte. Bilaga 4 bidrog främst 
till att skapa ett enhetligt utseende, samt en logisk följegång genom resultatkapitlet.   
 
Efter att samtliga meningsstruktureringar var klara skickades de ut till respektive 
intervjuperson för godkännande, inför publicering. Efterhand som tränarna godkände 
resultatet påbörjades en meningskategorisering och frekvenstabell (se bilaga 11). En 
enklare version av meningskategoriseringen lades i resultatet på grund av den väldiga 
omfattningen (bilaga 11).  
 
Under analys och diskussion har vi letat efter samband med teori och likheter mellan 
tränarnas agerade och därefter diskuterat detta objektivt.  
 

2.5 Forskningsetiska aspekter 
Forskningskravet innebär att den tillgängliga kunskapen utvecklas och fördjupas samt att 
metoder utvecklas. Detta är viktigt både för individerna och för samhällets utveckling 
(Vetenskapsrådet, 2006). Det finns en medvetenhet om de forskningsetiska lagar som 
finns och nedan ges en beskrivning om hur undersökningen kommer gå tillväga för att 
tillgodose dessa så att den inte på något sätt skadar deltagarna.  
 
Individskyddskravet finns för att skydda undersökningspersoner på så sätt att forskning 
inte skall kunna skada dem fysiskt och psykiskt, eller genom kränkning. Individ-
skyddskravet är utgångspunkten för de forskningsetiska överväganden som beskrivs 
nedan: 
 
Nyttjandekravet. Resultatet av denna undersökning kommer inte att användas i 
kommersiellt syfte, det vill säga den kommer inte att säljas vidare för att tjäna pengar.  
 
Informationskravet. De personer som ingår i undersökningen skall få reda på syftet med 
undersökningen av forskaren. De skall få veta att deltagandet är frivilligt och att de kan 
avbryta sin medverkan samt på vilket sätt de kommer att framhållas i undersökningen.  
 
Konfidentialitetskravet. Det är viktigt att försöka skydda deltagarnas integritet på bästa 
sätt. Detta gäller inte bara under rapportskrivandet utan även under lagring, bearbetning av 
data etc. I rapporten är det dock viktigt att undersökningspersonerna presenteras, eftersom 
de är allmänt kända i offentliga sammanhang och deras namn är förknippat med ett visst 
ledarskap.  
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Samtyckeskravet. Man måste få samtycke av dem som är deltagare och om man 
undersöker ungdomar under 15 år så skall man även ha vårdnadshavarens samtycke. Ifall 
undersökningen inte är av känslig natur, kan man be om samtycke från en företrädare av 
en grupp till exempel skolledningens, fackstyrelsen eller liknande lednings tillstånd. I 
denna undersökning är det dock endast frivilliga personer som kommer att intervjuas. 
Intervjupersonerna kommer att få granska och ge sitt godkännande och samtycke av det 
personliga intervjuresultatet, då detta kommer att ingå rapporten (Vetenskapsrådet, 2006). 
 

2.6 Metodkritik 
Det finns en medvetenhet om att det är vanligt med kritik gällande generaliserbarhet av 
resultatet vid kvalitativa undersökningar eftersom intervjupersonerna ofta anses som för få. 
Däremot menar Kvale (1997) att kvantitet måste ställas mot kvalitet. Om man har fler 
undersökningspersoner är det ofta vanligt med en sämre analys på grund av bristande tid.  
 
Det bör också påpekas att antalet är satt utifrån Kvales (1997) ramar för kvalitativa 
forskningsstudier och att flera viktiga resultat inom psykologins historia har framkommit 
ur mer begränsade urvalsgrupper än denna. Exempel är: 
 

• Freuds studier om patologi. 
• Ebbinghaus experimentella statistiska studier av inlärning och ihågkomst av 

stavelser. Vilket var en fallstudie som grundade sig på en enda person, nämligen 
Ebbinghaus själv, men som trots detta blivit banbrytande undersökning av den 
naturvetenskapliga psykologin.  

• Piagets nyskapande studier av barns kognitiva utveckling, som utgick ifrån 
intervjuer med hans egna barn. 

 
Tre av de fem undersökningspersoner verkar inom handbollen, men då syftet inte 
inkluderar idrottsspecifika faktorer är åsikten att detta inte är särskilt negativt, då mycket av 
det ledarskapsagerande som nämns, kan användas oberoende av idrott.  
 
Kvalitativa studier är svåra att analysera då det inte finns några utförliga procedurer vid 
analys utan det handlar om att finna och tolka samband. Analysen har uppmärksammat 
samband mellan tränarnas agerande och även diskutera hur tränarnas agerande kan 
förhållas till genomgången teori.  
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3. Teori 
I detta kapitel beskrivs en överskådlig sammanfattning av den kunskap och tidigare 
forskning som finns inom problemområdet. Kapitlet är uppdelat i en mängd områden, 
som är till för att en skapa förståelse samt för att underlätta analys och diskussion.  
 

3.1 Selektion 
Inom de flesta idrotter finns en selektionsprocess för att vaska fram talanger och denna 
process börjar tidigt (Carlson, 1991; Musch & Grondin, 2002; Peterson, 2004). Denna 
utstötning och utslagning medför att idrottsrörelsen med dess ledare har ett stort ansvar då 
den anses vara den viktigaste socialisationsfaktorn jämte skola och familj (Patriksson, 
1979).  
 
Selektionsprocessen eller Realtive Age Effekt(REA) som den kallas i internationell 
litteratur handlar om urvalsprinciper. En viktig urvalsfaktor som har framförts är vilken tid 
på året man är född. Ju tidigare på året barnet är född desto större är chansen att selekteras 
fram till idrottare på högre nivå. Detta eftersom fysiska och psykologiska komponenter 
hos pojkar och flickor utvecklas parallellt med åldern. Dessa komponenter blir således en 
viktig faktor vid selektionsprocessen. Det har antagits att denna effekt beror på hur 
verksamheten ser ut, individens inre motiv samt ledarnas ledarstil (Carlson, 1991; Musch 
& Grondin, 2002; Peterson, 2004).  
 
I Tomas Petersons (2004) undersökning var cirka 45 procent av de 13-åriga manliga 
fotbollspelarna vid zonläger födda under de första tre månaderna på året. Endast 12 
procent var födda de sista tre månaderna. Detta mönster förändrades inte nämnvärt förrän i 
högre elitsammanhang, landslaget för U-21. Vetenskaplig data framtagen av Jochen 
Musch och Grondin (2002) vid det tyska universitetet i Bonn visar samma mönster över 
hela världen, framförallt inom fotbollen, men även inom andra idrotter såsom ishockey och 
handboll. 
 
Johanssons (2001) studie visar att ledare och tränare var mycket betydelsefulla när det 
gäller de aktivas fortsatta idrottsdeltagande. Studieresultat påvisar att tränare som är för 
seriösa och vill vinna till vilket pris som helst, inte var så omtyckta bland de aktiva. Att inte 
få speltid på grund av att tränaren vill vinna är ett exempel på den selektion som tidigare 
redogjorts. Detta tränarbeteende bidrar till yttre kontroll vilket forskning (Bull, 2001; Deci 
& Ryan, 2000) har visat sänker de aktivas motivation. Andra exempel på tränarbeteenden 
som inte uppskattades var tränare som bara lät de bästa spela, tränare som var lata och loja, 
vilka inte lät deltagran lära sig något nytt, samt tränare som var för hårda och tog bort 
glädjen. Internationella studier (Weiss & Chaumeton 1992) påvisar också att aktiva som 
fått för lite speltid samt känner av en alltför tävlingsinriktad atmosfär avslutar sitt 
idrottsutövande tidigt.  
 

3.2 Socialisation 
Socialisation är intressant område i förhållande till motivation. Bland annat så behandlar 
området hur en individ tillägnar sig normer, attityder samt värderingar, och på så sätt 
skapar personlighet. Denna personlighet påverkas i hög grad av olika agenter såsom 
tränare och ledare, vilka har ett starkt inflytande över individens psykosociala utveckling 
och motivation (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003).  
 

3.2.1 Socialisering och idrottsroller 
Patriksson (1979) uppger att idrottsrörelsen är den viktigaste socialisationsfaktorn 
tillsammans med familj och skola. Socialisering är ett begrepp som används inom 
socialpsykologin för att beskriva vad som påverkar personligheten. Detta är en 
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utvecklingsprocess där individen skapar en uppfattning om sig själv, och hur denna 
förhåller sig till sin omvärld. Som tidigare nämnt handlar det om en process där individen 
växer in i samhället och tillägnar sig principer, attityder och värderingar. Dessa blir sedan 
individens personlighet. På samma sätt växer aktiva in i idrotten. Därför är de normer och 
policys som föreningar har viktiga, eftersom de utgör ett regelverk som de aktiva lär av 
(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003).  
 
Socialisationsprocessen består av en så kallad rollinlärning, där det finns tre grupper av 
faktorer som har avgörande betydelse. Den första är vilka fysiska och psykiska attribut en 
person har till exempel motivation, personlighet, attityder, fysiska färdigheter, kön och 
etnicitet. En del av dessa attribut är direkt observerbara, såsom kön och etnicitet. Andra är 
svårare att observera till exempel motivation och attityder.  
 
Den andra gruppen av faktorer är signifikanta andra vilken inkluderar viktiga personer i 
individens närmiljö, så kallade socialisationsagenter (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 
Ofta beskrivs fadern och idrottsledaren som en drivande agent, som påverkar barn och 
ungas deltagande och val av idrott. Redelius (1998) menar att ledaren är normbildare och 
förebild och att de har stor påverkan via det sätt det väljer att organiserar den vardagliga 
verksamheten. Även upplägg av träningar och planering av eventuella träningslägret 
påverkar de ungas deltagande. Signifikanta andra berör idrottarens motivation genom att 
ge stöd, uppmuntran och belöningar (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). 
 
Den tredje gruppen av faktorer innefattar de sociala situationer och system som idrott-
aren verkar i. Det handlar exempelvis om den familj, skola, och samhälle som individen 
kommer i kontakt med, samt de principer, regler och värderingar som individen påverkas 
av (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003; Redelius, 1998).  
 
Känt är att vuxna människors motionsvanor och idrottsbeteende i hög grad är påverkat av 
hur deras idrottande sett ut under deras barn- och ungdomsår (Hassmén, Hassmén och 
Plate, 2003). Vidare finns ett samband mellan beteendet, attityder och motivation att idrotta 
(Horn, 2002). Detta innebär att din attityd till idrott och motionerande formas innan du 
passerat tonåren, för att sedan vägleda dig livet ut. Studiens syfte är som tidigare beskrivits 
att undersöka hur erkänt duktiga tränare tänker och praktiserar för att upprätthålla en 
positiv motivation hos sina aktiva. Resultat kommer därmed att påvisa om respondenterna 
utgår från dessa vetenskapliga fakta och bryr sig om de aktivas livslånga motionerade eller 
om de fokuserar på yttre motivationsfaktorer som till exempel resultatet i nuläget. 
 
Hassmén, Hassmén & Plate (2003) menar att det finns två perspektiv kring socialisation 
och idrott. Dels finns socialisering in i idrotten och socialiseringen genom idrotten. Det 
förstnämnda perspektivet grundar sig i sociala inlärningsprocesser där individen anammar 
och lär sig olika idrottsroller, såsom tränare, idrottare och ledare. Det handlar även om 
konstruktionen av en personlig idrottsidentitet bland utövare. Detta innefattar att lära sig 
idrotten, bli förknippade med idrotten och accepterad av utövarna, samt att lära sig 
gruppens attityder och värderingar.  
 
Det andra perspektivet påpekar idrotten som ett fostrande instrument, där barn och 
ungdomar får lärdom som stämmer överens med samhällets värderingar, samt där barn lär 
sig värderingar relaterade till exempelvis lagarbete och empati. Det finns således ett positivt 
samband mellan idrottsutövande och socialt stöd från signifikanta andra (Hassmén, 
Hassmén & Plate, 2003)   
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Figur 1. Idrottskarriären i ett utvecklingsperspektiv (Wylleman & Lavallee, 2003). Figuren beskriver 
vilka signifikanta andra som är av stor vikt för en aktive vid olika åldrar. När det gäller den 
psykosociala utvecklingen så är tränaren en viktig agent för den aktive under lång tid.  
 
I figur 1 illustreras hur tränaren får en allt större och viktigare roll gällande idrottens 
psykosociala utveckling, från tonåren och framåt. Den socialpsykologiska utveckling 
inkluderar mentala företeelser som motivation, då denna vetenskap studerar samspelet 
mellan människor och olika gruppfenomen.  
 

3.3 Ledarskap 
 

”A poor coach tells. 

  An average coach explains. 

   A good coach demonstrates. 

    An excellent coach inspires.” 

   (Parameswara, citerad s 5 i Askagården, 1997).  

 
Ledarskap kan bedrivas på olika sätt och kan därefter också kategoriseras efter dessa 
olikheter. Gunnarsson och Persson (1998) menar att det är ledarens förhållningssätt till 
adepten och maktförhållandet mellan dessa parter som ligger till grund för det ledarskap 
som tränaren intar. Detta förhållningssätt kan även uttryckas som ledarens beteende, då det 
är beteendet som avgör förhållningssättet, som i sin tur avgör viken typ av ledare han 
uppfattas som. Samtidigt så har ledaren stor påverkan på det motivationsklimat som 
skapas (Weinberg & Gould, 2003). 
  

3.3.1 Olika typer av tränare 
Hogedal (2000) anser att ledarskap är en konstart som kräver att man ser möjligheter, men 
också lösningar. Han påpekar att ledare ständigt skall kommunicera och sprida de visioner, 
idéer samt de positiva tankar som de förfogar över. Nedan beskrivs fyra för-hållningssätt 
varav de tre första är hämtade ur Läraren och det pedagogiska ledarskapet (Gunnarsson 
och Persson, 1998) och det fjärde från Ekberg & Erberth (2000). 
 

Där det finns bra ledare, ledare som skapar trygghet och 
bygger självförtroende, där stannar man ju också kvar. Och 
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jobbar man då tillräckligt länge så får man ju förr eller senare 
ett bra lag. (Bengt ”Bengan” Johansson, s 17 i Vinnande 
laganda, 1997)  

 
Den auktoritära tränaren 
Här uppfattas utövarna som objekt och passiva mottagare. Makten utövas via ett tvång från 
ledaren och kommunikationen är enkelriktad. Tränaren bestämmer allting och inget större 
personligt utrymme ges till den enskilde.  
 
Den demokratiska tränaren  
Utövarna uppfattas som ansvarstagande subjekt. Ledaren försöker först att påverka dem 
och ger dem därefter möjligheten till inflyttande. Inflyttandets betydelse anpassas efter 
utövarnas mognad, då det i sin tur kräver ett utökat ansvarstagande. Kommunikationen 
sker i dialogform mellan den aktive och ledare.  
 
Den låtgå-mässiga tränaren  
Denna tränare ställer sig som en nära motsats till den auktoritära. Makten läggs över till 
resten av gruppen och tränaren finns bara där för att informera. Tränaren betraktar sig mer 
som en kamrat en ledare, och på många sätt så bestämmer de aktiva när och hur ledaren 
skall involveras.  
 
Den situationsanpassade tränaren   
Vid denna typ av ledarskap anpassar sig tränaren efter situationen. Därmed kan 
situationsanpassade tränaren uppfattas hur som helst, eftersom idrottsrörelsens mångfald 
av miljöer, situationer och grupper är så skiftande. Det väsentliga är dock att tränarens 
koncentration riktar sig mot de aktivas utveckling, behov och önskemål. Genom en 
gemensam planering och kommunikationen med de aktiva kan tränaren välja beteende och 
tillvägagångssätt, som är lämpligast för den unika gruppen och situationen ifråga. 
 

3.3.2 Ledarskap i verkligheten  
Det finns ett gap mellan många tränare och deras aktiva. Tregaro och Reckmann (2004) 
beskriver att relationen mellan utländska friidrottare och deras landslagstränare ligger långt 
ifrån den svenska modellen. Tregaro ger exempel på hur alla i den svenska 
landslagstruppen, både tränare och aktiva sitter och äter frukost ihop vid stora mästerskap, 
medan trupper från andra nationer beskrivs med ett betydligt mer auktoritärt ledarskap 
(Gunnarsson och Persson, 1998). Dessa tränare sitter över de aktiva hieratiskt. Vid 
frukosten sitter dessa landslagstrupper delade, tränare för sig och aktiva för sig. 
 
En demokratisk auktoritet är den typ av tränare som de flesta forskare och aktiva 
förespråkar.  Detta eftersom ledarskapet både uppfyller tränarens önskningar och mål, 
men även de aktivas behov. Forskning visar dock att tränare ofta upplever sig som 
demokratiska medan deras aktiva uppfattar dem som betydligt mer auktoritära 
(Chelladurai, 1993). 
 

3.3.3 Aktivas önskemål på ledaregenskaper  
Weinberg och Gould (2003) påtrycker att även de aktiva har önskemål kring ledarens 
beteende och egenskaper. Personliga variabler såsom behov av att lyckas, tillhörighet och 
kompetens gällande uppgiften, är viktiga. Tränaren bör vidare kunna påverka de aktiva 
genom vägledning, socialt stöd och feedback. Tränaren bör också uppträda på ett 
föredömligt sätt. När tränare har lyckats utveckla ett ledarskap som matchar de aktiva 
önskemål, blir ledarskapet effektivt och optimal prestation går att uppnå.   
 
 

”Det är klart att visst spelar tränaren en stor roll, för mitt sätt 
att vara kan lätt förstöra den här lagandan. I alla fall kan jag ta 
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bort glädjen snabbt och effektivt om jag inte agerar på ett bra 
sätt ... Jag tror också att för att få en bra laganda får man inte 
vara rädd att ta bort det som är negativt. Jag brukar säga att tio 
positiva spelare kan raseras snabbt om man får dit en eller två 
skitstövlar ... Det tror jag också är viktigt att man som ledare vet 
vad man är bra på ... för att man ska kunna vara en bra 
idrottsledare.”  (Tom Prahl, s 17 i Vinnande laganda, 1997) 

 

3.4 Motivation  
Motivation är en viktig variabel gällande både inlärning och prestation i idrott (Weinberg 
& Gould, 2003). Både det som motiverar en individ att idrotta och de motiv som gör att en 
individ utövar idrott bör undersökas inom ramen för motivationsteorier (Murphy, 1995). 
Så trots att syftet med studien har ett ledarfokus så behovs en teoretisk genomgång av vad 
som motiverar aktiva. Utan denna kunskap är det svårt att pröva och uppskatta tränarnas 
beteende och effekten av deras agerande. 
  
Motivation definieras i idrottslitteraturen som ansträngningens riktning och intensitet. 
Riktning handlar om hur en individ söker upp, närmar sig eller attraheras av en viss 
situation. I praktiken kan alltså riktningen förklara varför vissa idrottare packar väskan 
istället för att sitta framför TV:n. Gällande intensiteten handlar det om hur mycket en viss 
individ anstränger sig i en specifik situation. Intensiteten förklarar hur mycket kraft en 
individ lägger på i den valda situationen. Idrottare tränar alltså olika hårt beroende på sina 
motiv (Fallby, 1999; Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Johnson, Carlsson, Fallby, Hinic, 
Lindwall, Rydberg & Wetterstrand, 1999; Weinberg & Gould, 2003). 
 
 
 

3.4.1 Olika synsätt på motivation 
Motivation kan betraktas från olika perspektiv (Fallby, 1999; Hassmén, Hassmén & Plate 
2003; Johnson et al, 1999; Weinberg & Gould, 2003): 
 

• Egenskapscentrerat perspektiv innebär idrottarens karaktär eller 
egenskaper i form av hur intressen, målsättningar, självförtroende, 
vinnarinstinkt, och kompetens påverkar motivationen.  

• Situationscentrerat perspektiv är motsatsen till egenskapscentrerad 
perspektiv och innebär att situationen, ledarskapet, typ av instruktioner, 
och miljön påverkar idrottarens motivation. 

• Det interaktionistiska perspektivet är en kombination av de ovan två 
perspektiven och kan sägas vara ett samspel eller en dynamisk process 
mellan individ och miljön.  

 
 
Syfte med denna undersökning var att se hur erkänt duktiga tränare påverkar sina aktiva 
gällande motivation. Under rubriken socialisation beskrevs tre faktorer som påverkade 
rollinlärning, vilka var personliga attribut, signifikanta andra och situationen. Vidare är 
därför den tredje punkten ovan i betraktelse, då ledarskapet till stor del är med och 
påverkar idrottarens motivation (Hassmén & Hinic, 2001; Weinberg & Gould, 2003). 
 

3.4.2 Motiv till deltagande 
Idrottare och ledare kan tillsammans genom en dynamisk process påverka den enskilda 
idrottarens motiv till att idrotta. Motivation för idrottsdeltagande handlar om vilka motiv 
idrottaren har för att börja med eller fortsätta med sin idrott. Följande motiv framkommer 
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av många undersökningar som de främsta (Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Johnson et 
al, 1999; Weinberg & Gould, 2003): 
 

• Ha roligt, glädje i aktiviteten samt upplevelsen och utmaningen av 
idrotten i sig. Detta motiv är det starkaste motivet. 

• Kompetens, att lära in och förbättra färdigheter samt uppnå mål. 
• Delaktighet och social tillhörelse, att vara tillsammans med vänner. 
• Tävlingsmoment, vinna och känna sig framgångsrik. 
• Hälsa och form, ett fysiskt och psykiskt välbefinnande. 
• Belöningar och social status. Uppmärksamhet, igenkännande och 

beröm. 
 
 
Hassmén och Hinics (2001) studie kring motivation visade att de tre främsta motiven till 
att pojkar idrottar är ”att utveckla sina färdigheter”, ”hälsa” och ”nöje”. Flickorna angav 
”nöje”, ”hälsa” och ”kompetens/laganda”. Det minst betydelsefulla motivet oavsett kön 
visade undersökning var ”att erhålla socialt erkännande”.  
 
Vidare fann Hassmén & Hinic (2001) i sin undersökning signifikanta samband mellan 
upplevt socialt ledarstöd och motivationsfaktorerna ”att utveckla färdigheter”, ”nöje” 
samt ”att känna lagkänsla”, vilket visar på ledarens betydelse. Detta är starkt kopplat till 
studiens syfte vilket grundar sig i hur framgångsrika tränare arbetar för att uppnå 
motiverade adepter.   
 

3.4.3 Kognitiva motivationsteorier 
Inom motivationsforskningen är idag det kognitiva synsättet det dominerande. En 
redogörelse för olika kognitiva teorier kommer här att framföras och gemensamt för dem 
är att deras fokus ligger på hur kunskap tillägnas, representeras och används. En 
beskrivning av hur individens tankar påverkar och styr prestationsbeteendet kommer även 
att ingå (Hassmén, Hassmén & Plate 2003).  
 
Prestationsmotivation 
Prestationsmotivation handlar om en persons strävan att uppvisa hög förmåga eller att 
uppnå mål och framgång. I idrottsliga sammanhang uppstår ofta situationer då spelare ska 
visa upp sig och prestera (Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Weinberg & Gould, 2003). 
 
Då studiens avsikt är att fastställa hur erkänt duktiga tränare praktiserar för att upprätthålla 
en positiv motivation hos sina aktiva, är denna teori intressant. En spelares motivation och 
fortsatt deltagande påverkas starkt av hans eller hennes upplevelse av sin egen kompetens 
och förmåga. Här har tränare stor betydelse, eftersom de påverkar genom kommunikation, 
i form av feedback, kroppsspråk och samtal (Fallby, 1999; Hassmén, Hassmén & Plate 
2003; Hassmén & Hinic, 2001; Weinberg & Gould, 2003).  
 
Denna teori har dock kritiserats för att den har så stark betoning på personlighetens 
betydelse i förbättrad prestation, och försummar situationens påverkan (Fallby, 1999; 
Hassmén, Hassmén & Plate 2003).  
 
Prestationsmotivation består av fyra olika ansatser (Weinberg & Gould, 2003): 
 

• Prestationsbehovsteori (Need for achievement theory) 
• Attributionsteori (Attribution theory) 
• Målorienteringsteori (Achievement goal theory) 
• Kompetensmotivationsteori (Competence motivation theory) 

 
Prestationsbehovsteorin beskriver hur individens motivation handlar om att antingen 
sträva efter att uppnå framgång eller att undvika misslyckanden. Dessa två motiv 
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kategoriserar individen i två persontyper, antingen som högpresterande eller låg-
presterande. Den högpresterande är förknippad med en strävan av att uppnå framgång och 
den lågpresterande är associerad med ett undvikande av misslyckade (Hassmén, Hassmén 
& Plate, 2003; Johnson et al, 1999; Weinberg & Gould, 2003).  Teorin tolkas i ett 
interaktionistiskt synsätt mellan individ och miljö som resulterar i känslomässiga tillstånd, 
till exempel skam eller stolthet (se Figur 2). Detta leder i sin tur till närmande eller 
undvikande av prestationssituationer, vilket det går att läsa mer om under 
prestationsbeteende i figur 2. En lågpresterande individ har ofta mycket tankar vilka rör 
misslyckande medan en högpresterande istället har tankar vilka berör sin egen förmåga. 
En högpresterande individ tenderar också att se mer till uppgiften som ska lösas och inte 
till eventuella externa belöningar (Hassmén, Hassmén och Plate, 2003; Johnson et al, 
1999; Weinberg & Gould, 2003).  
 
Denna teori ses ur ett interaktionistiskt perspektiv vilket betyder att både individen och 
miljön tas i beaktelse. Gällande utvärdering från miljön och då ledaren har det visats sig att 
högpresterande individer väljer att deltaga i fler och mer utmanade situationer samt 
föredrar en del risker, medan en lågpresterande individ gärna undviker dessa risker och 
istället väljer uppgifter som är så lätta att det knappast är möjligt att misslyckas eller så 
svåra att de inte går att lyckas (Fallby, 1999).  
 

 

 
 
Figur 2. Prestationsbehovsteorin (Weinberg & Gould 2003 sid 62). Figuren beskriver olika 
prestationsbeteende som den aktive utvecklar beroende på hur han/hon undviker misslyckande eller 
närmar sig framgång. 
 

Attributionsteorin handlar om hur aktiva tillskriver sig en vinst eller förlust samt hur man 
förklarar vad som orsakade händelsen. Teorin fokuserar därmed på att finna förklaringar 
till framgång respektive motgång. Orsakerna kan klassificeras utefter följande dimensioner 
(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2003): 
 

1. Stabila eller instabila 
2. Inre (intern) eller yttre (externa) 
3. Globala eller specifika 
4. Kontrollerbara eller icke kontrollerbara 

 
1. Personligheten är en stabil egenskap, det vill säga något som inte varierar snabbt och 
ofta. Därmed har individer som förknippar resultatet med personligheten svårare att 
förändra framtida situationer, än personer som förklarar sina förluster med sitt humör. 
Humöret kan variera inom en liten tidrymd, eftersom det är en instabil egenskap (orsak), 
vilket är lättare att förändra på än sin personlighet.  

Motiverad att 
uppnå 

framgång 
 
 
 
 
 
 

Motiverad att 
undvika 

misslyckande 

=

Sannolikhet 
till framgång 

 
 
 
 
 
 
 

Incitaments 
värde till 
framgång 

Undvikande 
av 

misslyckande 

Närmande till 
framgång 

Fokus på 
stolthet efter 

framgång 

Fokus på skam 
efter 

misslyckande 

Situations 
faktorer 

Resulterande 
tendens 

Emotionella 
reaktioner 

Prestations 
beteende 

• Söker prestations 
situationer 

• Söker utmaningar 
• Förbättrar 

prestation 
 

 
• Undviker 

prestations 
situationer 

• Undviker 
utmaningar 

• Presterar dåligt 

X 

Personlighets 
faktorer 
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2. Orsaksförklaringar kan vara av inre eller yttre karaktär. Inre faktorer är till exempel 
personlighet, färdighet, humör eller andra egenskaper hos personen. Yttre faktorer är 
omgivningen eller situationen. En person som förklarar sin förlust utifrån väder och vind 
har svårare att förändra händelsen än en person som relaterar förlusten med dåliga 
tävlingsnerver (Hassmén, Hassmén och Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2003).  
 
3. En orsaksförklaring kan också vara specifik eller global. Om en person förklarar sin 
förlust genom att skylla på just den banan eller planen, så beskrivs den som specifik och 
inte global (Hassmén, Hassmén och Plate, 2003).  
 
4. Vissa saker kan också vara mindre kontrollerbara. Skälet till att inte ta en jogging-runda 
kan antingen bero på vädret och då icke kontrollerbara faktorer eller på grund av att 
personen inte har några joggingskor, vilket är kontrollerbart, eftersom dessa går att 
inhandla (Hassmén, Hassmén och Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2003).  
 
Attributionsteorin får kritik för att den har för dålig begreppsapparat, då många delar inte 
är utforskade. Den har även metodologiska brister samtidigt som den ger svar på varför 
människan lyckas och inte varför de vill lyckas (Fallby, 1999). 
 
Målorienteringsteorin belyser hur individer både aktiva och tränare, skiljer sig åt i hur de 
tar åt sig mening och upplevd framgång, samt misslyckande utifrån de mål de har. Denna 
teori använder två målinriktningar, uppgiftsorienterad och resultatorienterad målinriktning 
(Hassmén, Hassmén och Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2003). 
 
Uppgiftsorienterad målinriktning utmärks av en tro på att ansträngning och hårt arbete 
leder till bättre förmåga och större skicklighet. Här sätts fokus på processen och upp-
giften istället för motståndet. Detta leder till större njutning, intresse och tillfreds-ställelse. 
Idrottaren använder måluppfyllelse, inlärning och förbättring som indikator gällande sin 
kompetens. En uppgiftsorienterad idrottare motiveras mestadels av inre motivation 
(Hassmén, Hassmén och Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2003). 
 
En resultatorienterad målinriktning innebär istället att färdighet och skicklighet värderas 
utifrån jämförelser med andra. Att vinna är viktigt, men med minsta möjliga ansträng-ning. 
Idrottaren styrs uteslutande av yttre motivation och använder resultattavlan som indikator 
på framgång (Hassmén, Hassmén och Plate, 2003; Weinberg & Gould, 2003).  
 
Kompetensmotivationsteorin används för att förklara skillnader i prestationsbeteende. 
Individen motiveras av att känna sig behövd och kompetent inför sin uppgift, vilket innebär 
att individens känslor styr motivationen. Kompetensmotivationsteorin innefattar också 
individens uppfattning av kontroll. Motivationen påverkas alltså genom att den aktive 
känner att övning är kontrollerbar och går att anamma. Detta medför glädje, som i sin tur 
leder till ökad motivation till idrotten. Om spelaren däremot känner det mot-satta, så 
utvecklas negativa känslor såsom ilska vilket i sin tur påverkar motivationen negativt 
(Weinberg & Gould, 2003). 
 
Kompetensmotivationsteorin har även påvisat att feedback och förstärkning från andra 
påverkar motivationen. Positiv feedback och förstärkning från ledare bidrar till positiva 
känslor såsom glädje, stolthet och belåtenhet. Dessa faktorer påverkar motivationen 
positivt. Däremot negativ feedback och förstärkning påverkar oss tvärtom, och leder alltså 
till mindre motivation kring idrottsutövandet (Murphy, 1995; Weinberg & Gould, 2003). 
 
Inre och yttre motivation (intrinsic and extrinsic motivation) 
Den mest beskrivande teorin inom inre och yttre idrottsmotivation är Vallerands 
hierarkiska modell (se figur 3) om inre och yttre motivation som är tillämpad på idrott. 
Han förslår i sin modell att motivation bör betraktas som ett flerdimensionellt begrepp. 
Denna modell är uppbyggd på fyra delar, där den första inbegriper tre centrala begrepp: 
inre motivation, yttre motivation samt amotivation. Den andra delen beskriver hur dessa 
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motivationsbegrepp förklaras på tre olika hierarkiska nivåer inom individen (situations-
specifika, kontextuella och globala). Den tredje delen utgörs av påverkandefaktorer inom 
den globala, kontextuella och den situationsspecifika nivån. Den fjärde delen av modellen 
består av vilka kognitiva och beteendemässiga konsekvenser motivationen får för individen 
(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003).  
 

 
 
Figur 3. Den hierarkiska modellen om inre och yttre motivation tillämpad på idrott. (Hassmén, 
Hassmén & Plate, 2003 s 169). Modellen beskriver inre motivation (IM), yttre motivation (YM) samt 
amotivation (AM) på olika nivåer.  
 
Inre, yttre samt amotivation 
Inre motivation kommer från deltagaren själv medan yttre motivation kommer från andra 
personer och yttre omständigheter. Dessa typer av motivation leder i sin tur till olika 
upplevelser. En inre motiverad individ upplever i större utsträckning känslor av glädje, 
njutning och avslappning samt en frånvaro av negativ anspänning. Den yttre motiverade 
individen riskerar istället att känna sig pressad på grund av avsaknad av kontroll 
(Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Johnson et al, 1999; Weinberg & Gould, 2003). 
 
Inre och yttre motivation är även kopplat till olika typer av belöningar för sitt deltagande. 
Den inre motiverade individen drivs av glädje och njutning medan den yttre motiverade 
drivs av sociala och materiella belöningar. Den amotiverade karakteriseras av brist på 
intention med aktiviteten och uppvisar därmed en avsaknad av motivation, det vill säga 
personen har inget mål med deltagandet (Bull, 2001; Deci & Ryan, 2000; Hassmén, 
Hassmén & Plate 2003; Johnson et al, 1999; Weinberg & Gould, 2003).  
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Inre motivation består i sin tur i tre typer och beskrivs för det mesta som ”sann inre 
motivation” (Apitzsch, 2004; Bull, 2001; Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Roberts 
2001): 
 

1. Inre motivation kan karakteriseras av att lära sig, upptäcka och försöka förstå något 
nytt. En idrottare tränar på grund av en nyfikenhet i att lära sig nya färdigheter och 
nå ny kunskap. 

2. Inre motivation kan karakteriseras av nöjet med idrotten i sig och en tillfredställelse 
av försöken att uppnå något. Det kan för en idrottare innebära att han eller hon 
överträffar sig själv genom att behärska en färdighet vid tävling och på så sätt 
uppnå något. 

3. Inre motivation kan karakteriseras av positiva sinnesupplevelser. För en idrottare 
kan detta betyda att den fysiska styrkan, snabbheten och kraften leder till stimulans 
och positiva känslor. 

 
 
Yttre motivation kan finfördelas i fyra typer av kontroll (Apitzsch, 2004; Bull, 2001; Deci 
& Ryan, 2000; Hassmén, Hassmén & Plate 2003): 
 

1. Yttre kontroll karakteriseras av beteenden som motiveras av yttre medel och 
belöningar. Ett exempel är om en idrottare går till träningen för att bli uttagen till 
nästa tävling. Detta är den mest använda definitionen på yttre motivation. 

2. Introjicerad kontroll innebär att värderingar och normer upptas av individen. Till 
exempel en idrottare som tänker tanken att strunta i fysträningen men sedan lätt får 
skuldkänslor som i sin tur leder till en press att träna nästa gång. Denna handling 
är inte självvald utan sätts av omgivningen. 

3. Identifierad kontroll är ett mer självvalt beteende som till exempel när en idrottare 
går och styrketränar eftersom det känns viktigt trots att personen inte tycker om 
styrketräning. Då är resultatet av beteendet viktigt för idrottarens personliga mål. 

4. Integrerad kontroll innebär att aktivitetsvalet är samstämmigt med individen i 
övrigt. Det kan exemplifieras av en idrottare som väljer att inte gå ut och festa 
innan match för att vara i optimal form.  

 
 
Även amotivation betraktas som ett flerdimensionellt begrepp (Bull, 2001; Hassmén, 
Hassmén & Plate 2003); 
 

1. Som en följd av en upplevelse av brist på kapacitet och förmåga. Detta perspektiv 
av amotivation är det mest förekommande.  

2. Som resultat av individens övertygelser att den valda strategin inte kommer att 
resultera i de önskade resultaten.  

3. Som handlar om att individen upplever beteendet som alltför krävande för att vilja 
engagera sig i det. 

4. Som är relaterat till känslor av hjälplöshet och brist på upplevd kontroll. 
 
 
Motivation på tre hierarkiska nivåer 
Motivationen på situationsnivå (se figur 3) handlar om ett tillstånd som till exempel 
situationen här och nu. När det handlar om tillstånd finns många påverkandefaktorer som 
snabbt kan förändra motivationen. Exempel på sociala faktorer kan vara belöningar, priser 
och tidsgränser men det kan också vara utvärderingar från andra i omgivningen (Hassmén, 
Hassmén & Plate, 2003).  
 
Hassmén, Hassmén och Plate skriver i sin bok Idrottspsykologi (2003) att i tävlings-
sammanhang ligger fokus oftare på att vinna över andra än på uppgiften i sig, vilket i 
många fall påverkar den inre motivationen negativt. Vidare skriver de att inre och yttre 
motivationen av typen identifierad reglerad är förknippade med positiva känslor, njutning, 
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flow-upplevelser, bättre koncentration och förmodligen även till förbättrad uthållighet i 
utförandet av aktiviteten.  
 
Motivationen på kontextuell nivå utgår från vad individen känner för ett specifikt område, 
till exempel arbete, studier eller idrott. På denna nivå finns det påverkande-faktorer och 
sociala faktorer. Ledare, tränare och coacher är exempel på sociala faktorer medan 
ledarstilar och typ av instruktioner är påverkandefaktorer (Hassmén, Hassmén & Plate 
2003). 
 
De tränare och ledare som sätter upp mål åt sina idrottare och fokuserar på resultat snarare 
än prestation tenderar att medföra en lägre grad av inre motivation hos sina aktiva. Vidare 
medför beteende hos tränare som baseras på yttre belöningar att deras aktiva själv 
fokuserar på yttre motivationsfaktorer, och då främst av typerna yttre reglering, introjicerad 
reglering samt amotivation. Även kontrollerande och tvingande  tränare medför en lägre 
grad av motivation hos sina aktiva (Deci & Ryan, 2000; Hassmén, Hassmén & Plate 
2003).  
 
På denna nivå studeras även hur och på vilket sätt motivationsklimatet påverkar individen. 
Motivationsklimat kan sammanfattas med det som omger individen såsom ledare, tränare, 
kompisar och föräldrar. Ett positivt motivationsklimat uppmuntrar individen att delta i en 
aktivitet med fokus på att utvecklas och bli bättre, inte för att prestera bättre än andra (Bull, 
2001; Deci & Ryan, 2000; Hassmén, Hassmén & Plate 2003).  
 
Motivation på global nivå handlar om individens levnadsmiljö samt de attityder som finns i 
samhället mot den aktivitet individen utövar. Nivån är av stabil karaktär och förändras inte 
så fort, eftersom den inte bara berör den idrottsliga delen av idrottarens liv, utan även det 
sker utanför idrotten (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). 
 

3.4.4 Självbestämmande teorin (self-determination theory)  
Det grundläggande antagandet i denna motivationsteori är att människan har medfödda 
behov av autonomi, kompetens och samhörighet. Behovet av autonomi handlar om att 
människan vill känna att han eller hon handlar utifrån ett fritt val och att det finns en 
önskan att se sig själv som upphovet till handlandet. Kompetensbehovet innebär att 
människan har en inneboende strävan att hantera sin omgivning på ett allt bättre sätt och att 
öka sin kompetens inom olika områden. Behovet av samhörighet visar sig som en önskan 
att relatera till personer i sin omgivning, att bry sig om andra samtidigt som man känner att 
andra bryr sig om en själv (Bull, 2001; Deci & Ryan, 2000).  
 
Teorin kan sammanfattningsvis beskrivas som att individens kontroll över situationen har 
betydelse för motivationen, det vill säga ju mer personen ifråga kan kontrollera sina val ju 
mer tenderare den att fortsätta. Deci och Ryan (2000) har internaliserat begreppen inre och 
yttre motivation genom att utveckla en modell som illustrerar olika motivationstyper (se 
Figur 4).  
 
Inom psykologin används begreppet internalisering för att beskriva hur samhällsnormer 
och värderingar införlivas med individen under uppfostran och blir en del av individen 
själv (Nationalencyklopedin, online, 2006-02-05).  
 
Från början använde Deci och Ryan (2000) endast de två begreppen inre och yttre 
motivation för att förklara människans beteende, vilket visade sig vara ett ganska begränsat 
synsätt. Istället för att betrakta människans handlingar som styrda av antingen enbart inre 
eller yttre faktorer föreslog forskarna att dessa två variabler bildar en glidande och 
sammanhängande skala. Alltså ett så kallat kontinuum bestående av olika motivationstyper, 
vilka skiljer sig åt i grader av självbestämmande (Bull, 2001).  
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Figur 4. Self-determination continuum (Deci & Ryan, 2000). Modell för olika motivationstyper. Desto 
mer självbestämmande den aktive är ju bättre motivation utvecklas.  
 

Det är framförallt fyra faktorer som antas vara viktiga för att internalisering ska kunna ske. 
Dessa inkluderar känslor av kompetens, självbestämmande, samhörighet och glädje hos 
individen. En förutsättning för att individen ska ha en känsla av kompetens är att uppgiften 
är optimal. En optimal uppgift är inte för enkel och inte för svår. Ytterliggare en 
förutsättning gällande sin kompetens är att den aktive får någon form av återkoppling 
rörande sina eventuella framsteg. Denna återkoppling får inte kännas som kontrollerande, 
utan ska endast syfta till att ge information om hur den aktive klarat sin uppgift (Deci & 
Ryan, 2000). 
 
Känslan av självbestämmande uppkommer när individen upplever att denna agerar i 
avsaknad av yttre påverkan. Vidare stärker närvaron av olika valmöjligheter upp-levelsen av 
självbestämmande, vilket i sin tur är positivt för utvecklandet av inre motivation (Deci & 
Ryan, 2000).  
 
Känslan av samhörighet uppstår när individen känner en koppling till de övriga i sin 
omgivning. Att dessa bryr sig om den aktive i fråga och vice versa. Samtidigt sker en 
upplevelse av glädje när individen är engagerad i aktiviteter som upplevs vara intress-anta, 
stimulerande och roliga. Ytterligare en faktor som kan bidra till en ökad glädje är den 
sociala interaktionen deltagare emellan (Deci & Ryan, 2000).  
 
Självbestämmande teorin beskrivs av Apitzsch (2004) som en motivationsstege, där högsta 
steget är sann inre motivation och lägsta är amotivation eller ett ej motiverat beteende.  
 
Motivationstyper Orsak till beteendet 

Sann inre motivation För tillfredställelse att veta, att klara av, att stimuleras 

Integrerad kontroll Beteendet symboliserar det som är viktigt i ens liv 

Identifierad kontroll Resultatet av beteendet anses viktigt för personliga mål 

Introjicerad kontroll Beteendet utförs av en internaliserad skuldkänsla 

Yttre kontroll Beteendet utförs för att få en belöning eller av tvång 
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Ej motiverad  Man gör inget därför att man inte vill 

 
Tröskeln för motivation går vid ”ej motiverad”, här ske ingen ansträngning eller vilja. 
Gränsen för autonomi det vill säga att man handlar utifrån ett fritt val och att det finns en 
önskan att se sig själv som upphovet till handlandet går vid ”introjicerad kontroll ” 
(Apitzsch, 2004; Bull, 2001). Inre belöning inleds vid ”integrerad kontroll” (Apitzsch, 
2004). 
 

3.4.5 Integrerad modell över motivation 
Det finns inte bara ett instrument eller en variabel för att beskriva teorier kring begreppet 
motivation. Nedan redogörs en modell för beskrivning av motivations-beteende (se Figur 
5). 
 
Det område som dominerar motivationsforskningen idag är det kognitiva perspektivet. 
Detta perspektiv innehåller flera olika teorier bland annat inre och yttre motivation samt 
upplevelse av kompetens. Begreppet motivation definieras inom idrottslitteraturen som 
ansträngningens riktning och intensitet, där riktning anger huruvida individen söker upp 
eller är attraherad av specifika situationer och intensiteten refererar till den ansträngning 
individen lägger på det valda beteendet, men även vilka inre kontra yttre krafter som 
påverkar beteendet medverkar vid definiering (Hassmén, Hassmén & Plate 2003; 
Johnsson et al., 1999; Weinberg & Gould, 2003).  
 

 
 
Figur 5.  Modell för integration av idrottsmotivation. (Weiss och Chaumeton 1992). Denna modell 
beskriver hur miljöfaktorer, individuella skillnader och motivationsorientering påverkar motivationen.  
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För att underlätta förståelsen i denna dynamiska interaktionsprocess förklaras här nedan 
Wiess och Chaumetons modell för integrering av idrottsmotivation i olika delar, numrerat 
1-10.  
 

1. Motivationsorientering belyser hur individer skiljer sig åt i hur de tillskriver 
mening och upplevda framgångar och misslyckande utifrån de prestationsmål de 
har. Denna teori använder två målinriktningar, process- eller uppgiftsorienterad 
(inre/bemästring) och resultatorienterad (yttre/resultat) målinriktning. Den 
förstnämnda utmärks av en tro på att ansträngning och hårt arbete leder till bättre 
förmåga och större skicklighet. Den andra utmärks av värdering av förmåga, det 
vill säga färdighet och förmåga jämförs med andra. (Bull, 2001; Hassmén, 
Hassmén & Plate 2003; Weinberg & Gould, 2003). 

 
2. Bemästringsförsök och uppgiftens svårighetsgrad. Den process- och 

uppgiftsorienterade individen väljer situationer som är optimala för dennes 
framgång, för att känna utmaning. Den resultatorienterade individen väljer enkla 
uppgifter för att uppvisa hög förmåga, de vinner stort, eller extremt svåra uppgifter 
för att undvika misslyckande som att förlora mot en sämre (Fallby, 1999) 

 
3. Feedback och förstärkning från föräldrar och kamrater. Genom vårt beteende får 

vi feedback av oss själva och av andra. I idrotten är det viktigt att vara uppmärksam 
på vad det är som resulterar i feedback och hur den ges. Tränare, föräldrar och 
kamrater har stor betydelse för individens motivation. Deras sätt att kommunicera, 
eller att bristen på kommunikation får stor betydelse för individens motivation 
(Hassmén, Hassmén & Plate 2003). 

 
4. Resultat av prestation (framgång och misslyckande). En individ försöker alltid 

göra sitt bästa, så även om den förlorar med 10 mål eller vinner med 10. Fokus på 
uppgiften (uppgiftsorienterad) istället för motståndet (resultatorienterad) leder till 
större njutning, intresse och tillfredsställelse. Individen använder måluppfyllelse, 
inlärning och förbättring som indikator gällande sin kompetens. En 
uppgiftsorienterad person motiveras mestadels av inre motivation. En 
resultatorienterad målinriktning innebär istället att färdighet och skicklighet 
värderas utifrån jämförelser med andra, eller att prestera lika bra som andra men 
med mindre ansträngning. En resultatorienterad beskriver sin tillvaro som att vinna 
och att göra det med minsta möjliga ansträngning. Dessa individer styrs 
uteslutande av yttre motivation och följer strikt resultattavlan under matchens gång 
(Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Weinberg & Gould, 2003). 

 
5. Belöningssystem och kvalité på utveckling av mål (inre-yttre).  Individen utvecklar 

ett belöningssystem till följd av ovanstående variabler. Det kan vara internt eller 
externt. Den process- och uppgiftsorienterade uppfattar behärskandet av sina egna 
färdigheter som belöning (internt). Den resultatorienterade använder andra metoder 
som resultattavlan som belöning (externt) (Hassmén, Hassmén & Plate 2003; 
Weinberg & Gould, 2003).  

 
6. Uppfattning av kompetens och kontroll. Individen kan ha olika mått på hur de 

lyckas med uppgiften (intern-extern). Men att lyckas är en avgörande faktor för 
fortsatt utveckling och deltagande (Hassmén, Hassmén & Plate 2003).  

 
7. Emotioner. Emotioner eller känslor är starkt förknippade med motivationen 

(Fallby, 1999). De känslor som till största del yttrar sig inom idrotten är glädje och 
sorg, där glädje till största del frambringar fortsatt deltagande (Weinberg & Gould, 
2003). Process- och uppgiftsorienterade individer har större möjlighet att känna 
glädje till idrott genom deras interna belöningssystem. Resultatorienterade 
individer som tidigare klargjorts använder sig av externa belöningssystem och 
känner då bara glädje vid vinst och inte vid förlust (Hassmén, Hassmén & Plate 
2003). 
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8. Individuella skillnader. Individuella skillnader påverkar individens motivation. 

Kognitiv mognad i form av hur individen attribuerar framgång och misslyckande i 
förhållande till interna eller externa faktorer. Andra individuella skillnader som 
fysisk mognad har visat sig ha starka korrelationer till fortsatt deltagande 
(Hassmén, Hassmén & Plate 2003). 

 
9. Miljöfaktorer. Miljöfaktorer eller den sociala kontexten individen befinner sig i 

påverkar också delarna i denna modell. Omgivningens reaktioner och stöd, eller 
brist på stöd, kan få långtgående konsekvenser och påverka individen även upp i 
vuxen ålder (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). Olika situationer påverkar 
individen olika, det vill säga om betoningen ligger på inlärningsprocessen och den 
egna ansträngningen utvecklas prestationsmål. Vid situationer som karakteriseras 
av jämförelse med andra så utvecklas resultatmål (Johnson et al., 1999).  

 
10. Ett motiverat beteende. Den process- och uppgiftsorienterade individen har större 

chans till fortsatt deltagande. Den resultatorienterade riskerar att bara fortsätta så 
länge denne är framgångsrik resultatmässigt (Fallby, 1999). Det finns två vägar att 
gå, ett motiverat beteende med fortsatt engagemang eller ett amotiverat beteende 
som leder till att de slutar med idrotten. 



    30 
 
 

4. Resultat 
I detta kapitel beskrivs den insamlade informationen från intervjuerna objektivt i form av 
meningskategorisering och meningsstrukturering. 

4.1 Meningskategorisering  
Meningskategorisering innebär att man delar in materialet i kategorier vilket anger 
förekomst eller inte av ett fenomen. Vi har valt att använda oss av 1 för att representera 
förekomst (se Tabell 1. ). Däremot så innebär frånvaron av 1 nödvändigtvis inte att 
tränaren inte använder det specifika beteendet utan endast tränaren inte nämnt det under 
intervjun.  
 
Tabell 1. Är en resultatsammanställning och frekvenstabell som sammanställer de väsentligaste 
resultaten. I bilaga 11 redovisas en komplett tabell. Frekvensen visar antalet tränare som praktiserar på 
respektive sätt. Meningskategorisering hjälper till att illustrera och skapa översikt över samtliga 
meningsstruktureringar med en enda tabell (Kvale, 1997). 

Resultatsammanställning    Ledarskap och Motivation   

             

Tränare  Bengan Ingemar Johnny  Ola  Ulf   

Tillvägagångssätt            Frekvens 

De aktiva kan påverka målsättningen 1       1 2 

Försöker lära de aktiva att titta på sin   1   1   1   

utveckling istället för resultat           3 

Gruppsamtal  1     1 1 3 

Individuella samtal 1 1 1 1 1 5 

Målsättning  1 1 1   1 4 

Nivåanpassad målsättning 1 1     1 3 

Objektiv feedback   1 1     2 

Samtal för att komma över misslyckande 1 1 1 1   4 

Skapa gruppkänsla 1   1 1   3 

Skapa trygghet  1 1   1 1 4 

Tränaren lägger upp träningsplaneringen själv 1 1 1 1 1 5 

Träning på olika nivåer   1   1 1 3 

Uppmuntrar   1 1 1 1 4 

Videoanalys   1 1     2 

Motiverar barn              

Av att alla får vara med  1 1 1 1 1 5 

Framförallt med lek och skoj 1   1 1 1 4 

Selektion              

Barn            0 

Ungdom  1 1 1 1 1 5 

Vuxna 1 1 1 1 1 5 

              

Uttalar sig om ungas potential Ja Nej Nej  Ja Nej 2 

Målorientering             

Process 1 1 1   1 4 

Resultat        1   1 
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4.2 Meningsstrukturering  
 

1. Bengt ”Bengan” Johansson  
2. Ingemar Linnéll 
3. Johnny Holm 
4. Ola Härstedt 
5. Ulf Sandgren 

 
Meningsstrukturering (narrativ strukturering) genom berättelser, innebär att en text 
organiseras tidsligt och socialt för att avslöja sin mening. Insamlad data reduceras och 
omformuleras till en sammanfattande berättelse för att underlätta besvarandet av studiens 
frågeställningar och öka reliabiliteten (Kvale, 1997).  
 

4.2.1 Bengt ”Bengan” Johansson  
Vi sätter oss ned och väntar i lobbyn på Scandic Hotell i Halmstad. Vi har bestämt möte 
med Bengt Johansson kl. 13, och det är bara några få minuter kvar. Det är nervkittlande att 
få träffa personen som figurerat så mycket i tv och lett det svenska handbollslandslaget 
från framgång till framgång, när man själv suttit i soffan och dragit sig i håret eller vrålat av 
glädje. Vi tittar ut genom fönstret och där kommer han gående rakt mot oss. 
 
Bengan har verkat inom handbollssfären i över 50 år. 1964 till 1972 spelade han själv i 
landslaget, men redan 1966 fick han sitt första ledaruppdrag och sedan dess har det 
fortsatt. Under 1975 var han fortfarande spelande tränare men lyckades trots detta bli 
svensk mästare tillsammans med Drott. Kort därefter tog han på sig tränarrollen till fullo 
och slutade som spelare. Sedan ledde han Drott till SM Guld 1978, 1984 och 1988. 1988 
blev han förbundskapten för svenska handbollslandslaget, vilket under 1990 talet var ett av 
Sveriges och världens mest framgångsrika landslag. Han har bidragit till två VM guld, fyra 
EM guld och tre OS silver. Mellan 1988 och 2004 tog hans lag totalt 40 turneringssegrar 
ute i världen och han var ledare vid 471 landskamper.  
 
Hans framgångsrika ledarskap är hyllat och välkänt. 1990 och 1999 belönades han med 
utmärkelsen årets svenska idrottsledare. Han har även fått TT:s Idrottsledarpris, Prinsens 
plakett, blivit årets Hallänning, samt blivit hedersmedlem i Halmstad kommun.         
 
Ledarskap och motivation 
Bengan har en väldigt mångfacetterad syn på motivation. Han ser det utifrån många olika 
perspektiv, men framförallt handlar det om att spelarna skall uppleva glädje och känna att 
de utvecklas. Som ledare kan man bidra till detta på många sätt, både på och vid sidan av 
spelplanen. Pengarna är inte det viktigaste, det är viktigare att få träffa nya vänner, se nya 
platser och göra saker man aldrig tidigare har gjort.  
 

”Glädje skapar bättre prestation, bättre motivation, bättre inlärning och 
bättre psykosocial miljö. Vinnarna i näringsliv och idrott är de som lägger 
ribban på rätt nivå och de som har glädje i laget och när det inte är en 
massa prestige som styr.”  

 
Med landslaget har Bengan jobbat mycket utanför planen. Han har lärt känna spelarna väl 
och är medveten om att för att de skall kunna prestera på topp behöver han även få med 
deras familjer. Därför har spelarnas fruar ibland fått följa med på utlandsläger. Då får de 
positivt stöd hemifrån. Efterhand som han lärt känna spelarna har de även fått större frihet, 
men han poängterar att med frihet kommer extra ansvar. För att skapa bättre 
lagsammanhållning och få spelarna att känna att de utvecklas psykiskt så har han även lett 
många andra typer aktiviteter utanför plan. Tillsammans har de bestigit Kebnekaise, spelat 
in musikvideor och gjort sketcher. 
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”Jag träffade dem i början som förbundskapten 90 dagar om året och 30 
dagar i slutet, då måste de sköta sig alla de andra 270 dagarna själv, det 
gäller ju inte bara att  träna när man är med landslaget.” 

  
För att kontrollera hur de skött träningen, så utfördes fystester. Märktes då att någon inte 
uppnådde det som var förväntat, så samtalades det kring detta och vad som nu behövde 
göras för att komma i fas. Bengan har även använt sig av något han kallar spelarråd. Dessa 
inkluderade både yngre och äldre spelare. Här fick de tala om när träningen var dålig och 
när träningen var bra.  
 
När Bengan sätter upp målsättningar så handlar det aldrig om att ta guld. Det handlar 
istället om små individuella framsteg som exempelvis att bli två tiondelar snabbare på 30m, 
att lyfta 15kg mer i bänkpress eller att hoppa lite högre. Han poängterar att målsättningar 
skall vara i form av prestationer, inte resultat.   
 

”Det var inte mitt spel eller deras spel, utan det var vårt spel! Jag tror det 
är väldigt viktigt att man spelar vårt spel. Vid halvtid går jag inte in och 
skäller om det har gått dåligt, utan vi resonerar oss fram till ett bättre 
spel.” 

  
På träningen så är det Bengan som bestämmer och planerar vad som skall göras, men i 
tävlingssammanhang så är kommunikationen mellan Bengan och hans aktiva alltid 
dubbelriktad. Idéer om spelförändringar kan komma från vem som helst. Även om han är 
med och styr spelet, så anser han att det är deras kreativitet på banan som är avgörande för 
hur det sedan blir, och det tycker han är bra. 
 
1996 började Bengan med något som han kallar debriefing. Detta innebär att spelarna får 
reflektera över sin känsla och handling. De får berätta hur de anser att det kändes, hur de 
handlade och vad som var svårt. Detta brukar mynna ut i vad man gjorde som var bra och 
vad man kan göra bättre. 
 
Man får möjligheten att som spelare självrannsaka sig själv och på så sätt utvecklas. Att få 
prata av sig på detta sätt både efter framgång som motgång, kan stärka spelaren och 
förbättra självförtroendet när det är i gungning, påpekar Bengan. 
 

”Efter matchen tar jag dem i hand till exempel, så om vi förlorar eller 
vinner. Jag uppmuntrar försök, bra försvarsspel, bra anfallsspel. Jag tittar 
kanske inte på den som gjort flest mål, jag tittar efter den som följer 
riktlinjerna i vårt spel.” 

 
Om en spelare inte sköter sig så är det först och främst lagkapten som tar tag i detta. 
Sedan pratar Bengan med individen. Han anser att man skall ge alla spelare många 
chanser, men inte hur många som helst.  Det är få spelare som missköter sig, men 
förbättrar dessa inte sitt beteende, faller de till slut ur laget. 
 
När ett lag inte når upp till de förväntningar och mål som är satta, så samtalar Bengan med 
laget. Han går igenom vad laget egentligen vill, och om de är beredda att sänka 
målsättningen, eller hur de skall nå den önskade framgången. Om en spelare inte lyckas 
uppnå de prestationsmål som förväntas av honom så hade Bengan, läkaren och övriga 
ledare ett enskilt samtal med spelaren, där man gick till djupet med problemet. 
 
Bengan anser att barnidrott skall sätta fokus på koordinationsträning och inte styrka. Han 
vill även att upplägget skall vara så kul som möjligt för de unga. Han ser även en fördel i 
om de unga får syssla med många idrotter samtidigt, såsom basket, fotboll, volleyboll, 
innebandy och handboll. Det är även bra om tränarna hittar på andra roliga lekar. Vid 14-
16 års ålder skall de sedan få välja vad de vill satsa på. 
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”Tittar man på idrotten i Sverige idag så tittar klubbarna för lite på 
individen. Man försöker anpassa individen efter idrotten, inte tvärtom. 
Klubbarna håller individerna kvar alldeles för länge, sedan får de inte vara 
med. Och då har de tappat koordinationen för andra grenar.” 

 
Genom att låta de aktiva välja vilken idrott de vill satsa på först en bit in i tonåren innebär 
även att de når toppidrotten senare. Bengan menar att detta medför att de fortsätter idrotta 
längre upp åldern, än de som kommer med tidigt.  Lövgren, Vranjes, Gentzel från 
handbollslandslaget är goda exempel. De har aldrig varit med i något junior- eller 
ungdomslandslag, däremot så håller de på fortfarande och tillhör de absolut bästa.  
 
Bengan anser att föräldrar kan hjälpa till att lära sina barn att värdera sina insatser istället 
för att bara räkna segrar. Något så enkelt som att fråga om träningen var kul, istället för att 
bara fråga om de vann eller förlora, är ett steg på rätt väg. Resultatfixering är inte bra, 
eftersom den inte utgår ifrån individens egen kapacitet.  
 
Ett tonårslag som gått till final i turnering skulle Bengan kunna tänka sig att toppa för att 
nå seger, däremot poängterar han att barnidrott handlar om att alla skall få deltaga lika 
mycket.  
 

”Det är en långsiktig planering tycker jag. Dels så kanske de bör vara 
närvarande på träningen för att få vara med, men jag tvingar dem inte till 
det. Det tycker jag alldeles för många ungdomstränare gör. Tvingar sina 
spelare att träna, annars får de inte vara med på cupen. Så får det inte 
vara. Det ska vara mer säsongsbetonat vad man tränar, men spela matcher 
kan man göra ändå. På våren tränar man fotboll men kan ändå spela 
matcher i handboll och tvärtom på hösten. Tränarna sätter för mycket skuld 
på sina aktiva.” 
 

Alla skall få vara med och dela glädjen. För även om en liten kille inte hänger med alla de 
stora och snabba, så kanske han är den som bäst när de fyller 20. I annat fall kan det ju 
även vara så att han blir en klippa som ordförande i klubben någon gång i framtiden.  
Det har hänt att Bengan har uttalat sig om att vissa spelare har god potential, när 
journalisterna frågar. Däremot skulle han aldrig tala i negativa termer om en spelares 
framtid.  
 
Bengan tycker det är mycket viktigt att vinna och att spelarna gör sitt främsta. Om man 
emellertid förlorar, så får man acceptera det. Detta är extra svårt för ungdomar och det kan 
även vara svårt för en 63 åring, poängterar Bengan.  

4.2.2 Ingemar Linnéll 
Intervjun ägde rum på hotell Ibis i Malmö klockan halv elva en måndagskväll under 
december 2005. Efter handskakning med denna långa man satte vi oss till rätta i en 
myshörna utanför ett av hotellets konferensrum. Mannen som vi ska intervjua heter 
Ingemar Linnéll.  Han är tjänstledig studierektor på Idrottshögskolan i Stockholm för att 
kunna vara förbundskapten för Svenska handbollslandslaget på heltid. Denna befattning 
har han haft i två år nu, men meriterna från tidigare är många, både som spelare och ledare. 
Han spelade själv i allsvenskan 1974-1984 och lyckades bland annat ta två SM guld med 
Heim. Han var sedan spelande tränare i BK Heid 1984-1985 och i Hellas 1985-1987. 
Ledarrollen började egentligen innan dess. Redan 1982 -1985 var han tränare för BK Heid 
som till en början låg i division två, men som sedan gick upp till division ett.  
 
Vidare har han varit assisterande tränare för Spårvägens damer åren 1993-1994. Ingemar 
var därefter huvudansvarig tränare för IF Guif 1994-1998 där det blev ett SM-silver. 
Sedan bytte Ingemar land och blev tränare för danska proffsklubben Kolding IF mellan 
1998-2001 där det finns meriter såsom ett DM-guld, ett DM-silver, ett pokalguld och ett 
pokalsilver.  
 



    34 
 
 

Under 2002-2003 var han förbundskapten för Sveriges ungdomslandslag vilka han tog ett 
UVM-guld med. Under denna tid var han även sportchef för Kolding IF i Danmark. 
Under 2004 så hade han övergått till seniorerna och redan detta år kom första World Cup 
vinsten.  
 
Ledarskap och Motivation  
Ingemar beskriver motivation som något som påverkar individen mot de mål och visioner 
en individ har. En förutsättning för motivation är att man har något att mäta den mot, vilket 
Ingemar kallar mål eller vision. Han säger ofta drivkraft istället för motivation. Ibland 
använder han även ordet intention när han pratar med spelarna. 
 

”Min motivation som ledare är att mina aktiva har kul och roligt!” 
 
Ingemar anser att en av de väsentligaste uppgifter han har som ledare är att hjälpa de 
spelare som har svårt att finna drivkraften. Han tror att olika drivkrafter verkar för lagets 
framgång. Vissa vill bara vinna något stort, andra vill ställa upp för Sverige, en tredje vill 
komma ut och se andra delar av världen, eller få ett proffskontrakt. Då är landslaget ett bra 
sätt att marknadsföra sig. Ingemar säger också att det finns drivkrafter som är bättre och 
kanske säkrare för att nå framgång än andra. 
 

”Skulle alla tänka på pengar och proffskontrakt kan jag tänka mig att det 
inte blir matchavgörande till vår fördel.” 

 
Ingemar arbetar efter ett regelverk som han kallar överenskommelser, vilket egentligen är 
Bengans gamla utryck. Han försöker utveckla det så att även de nya killarna känner sig 
trygga. Överenskommelser inkluderar värdegrundsfrågor, förhållande till varandra samt 
förhållande till sin idrott. Det är ett regelverk, men de försöker göra det så levande som 
möjligt genom att konkretisera det med vardagliga händelser. Det kan handla om att packa 
skorna i handbagaget så de kan spela matchen oavsett vad som inträffar, vad man ska äta 
innan match, hur man ska stå uppställd inför match och hur man förhåller sig till uteliv. 
Grundtanken med tillvägagångssättet är att få en stor acceptans hos spelarna. 
 
Kommunikation såsom att arbeta med djupa individuella samtal är en av Ingemars sätt att 
påverka sina aktivas motivation. Det är den bästa vägen tycker han, fast att det tar mycket 
tid. Samtalen berör både idrotten och det sociala utanför idrotten. För det mesta handlar 
samtalen om idrott, prestation, familj och vardagen tillsammans.  
 

”Det är inte bara att sätta upp ett mål att man ska skjuta hårdare i 
september, utan samtalen är till för att få allting att gå ihop. Framförallt 
att få dem (spelarna) att lyfta upp frågor, då blir man mer säker på 
varandra (tränare – spelare) i diskussioner då man måste ta snabba beslut. 
Man vet hur man tänker om man känner varandra bättre.” 

 
Ingemar anser att han belönar spelarna genom att ge dem ett vänligt bemötande, glada 
ögon och kroppsspråk. Det kan liknas vid ett utbyte av känslor. Däremot har han väldigt 
svårt för begreppet bestraffning. Det använder han sig inte så mycket av, men han vet 
andra som gör. Han kan ibland använda bestraffning som vissa gruppdynamiska moment, 
till exempel om du missar målet blir det 10 armhävningar, lite lekbetonat, och halvt på 
allvar. Däremot har han aldrig använt bestraffning i rena lägen för att nå  utveckling. 
 
Ingemar försöker vara direkt, tydlig och objektiv i sin feedback till sina spelare och inte 
bara säga bra, bra, bra. Han använder ofta dataanalys i form av filmvisning för att kunna ge 
mer konkret feedback. På detta sätt blir det lättare att särskilja och diskutera spelet och 
individens handlande. Det är viktigt att visa respekt för varandra som människor även då 
man inte har gjort bra ifrån sig på handbollsplanen. 
 
Vid misslyckande uttrycker Ingemar känslor och ger feedback eftersom det leder till det 
bättre. Han anser att uteslutande av tillrättavisande inte är ett bra ledarskap, men att det är 
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väldigt viktigt att man som tränare i barn- och ungdomsverksamhet poängtera att 
misslyckande är tappra försök.  
 
Ingemar ser sin tränarroll som ett uppdrag, där ingen får komma till skada. Han tror dock 
inte på utopin att alla kan göra det de vill. Skulle det trots allt bli så att alla får det, så blir 
han glad.  
 
Ingemar säger också att han brukar mycket makt i sitt uppdrag som tränare, vilket man får 
handskas varligt med. Med makt menar Ingemar hur man tilltalar och hur man inte tilltalar 
sina aktiva. På detta sätt kan han också påverka sina aktivas självförtroende. Han tror att 
många ledare stoppar sina aktivas utveckling och självförtroende genom att inte låta alla 
vara med på det de vill. Samtidigt tycker Ingemar att det är svårt att leva i en symbios där 
alla kan vara med. 
 

”Jag brukar tänka på det ansvar jag har som ledare och mitt mål är inte att 
försöka stoppa utvecklingen för någon.” 

 
När det gäller barn och ungdomsidrott vill Ingemar tona ner skillnaden i hur man 
motiverar. Han tycker inte det är så stor skillnad i hur man motiverar barn, ungdom eller 
vuxen. Däremot är resonemangen annorlunda och konsekvenserna mer tydligare ju högre 
upp i åldrarna man kommer. Uppmuntran och belöning går hem överallt, anser Ingemar. 
Han vill som ledare vara engagerad i alla situationer och i alla individer. Han utövar sitt 
engagemang genom att vara med många på träningen och visa uppmärksamhet även för 
den som inte är bäst. Den som är bäst kanske behöver minst stöd på vissa träningar.  
 

”Man borde ha mycket mer processmål. Vi har faktiskt mycket mer 
processmål i landslaget än vad man tror. Skulle man tänka mycket resultat så 
glömmer man av att jobba i vardagen. Utveckling måste ändå vara det 
viktigaste. I ungdomsverksamhet skall man bestämma sig för att spela med 
alla, det gäller att vara väldigt tydlig där.” 

 
Vid uttagning till match eller tävling inom barn- och ungdomsverksamhet så ska det vara 
förutbestämt vem som ska spela. Det är därför viktigt att man som ledare arbetar med en 
välplanerad strategi. Dessutom så bör alla berörda parter i förväg ha diskuterat fram en 
lösning som man kan enas om. Då är alla med på vad som skall hända. Ett annat viktigt 
begrepp som Ingemar tar upp gällande barn och ungdomsverksamhet är nivåanpassning. 
Han tycker det är viktigt att alla skall vara med på sina villkor och det gör han genom att ge 
dem olika uppgifter. Under en träning skall alla därför få någon uppgift som de klara av 
men också någon som är utmanande för dem. Att selektera bland yngre spelare är tillåtet 
ifall skillnaderna innebär att laget inte kan konkurrera. 
 

”Lika villkor är ju att man får spela där man kan konkurrera på ett 
förnuftigt sätt, och då blir ju idrotten svår när man får stryk med 28-0, för 
då får man ju inte ens ha bollen, om det nu är en bollidrott.” 

 
När det gäller inflytande på träningsplanering och målsättning är Ingemar mycket styrande 
till en början men med tiden lägger han mer och mer ansvar på sina spelare. Ingemar 
lägger gärna fram sina idéer men arbetar sedan med en dialog för att spelarna lättare skall 
acceptera hans idéer. Ingemar beskriver sig som styrande eller i alla fall målinriktad på hur 
problem ska lösas, men överlåter vissa situationer till spelarna. Han vill att 
kommunikationen ska vara dubbelriktad för att alla ska vara inblandade.  
 

”När man öppnar för samtal får man en del information att hantera, vilket 
kan ha inflytande på träning och målsättning. Med utgångspunkt som 
idrottslärare finns det två vägar att gå, den ena är problemlösning och det 
andra mer styrning (styrd undervisningsform). I den styrda måste man kunna 
ha förmågan att ha ett svar på frågorna varför, vad och hur. Men jag tycker 
nog att jag har använt rätt mycket av problemlösningssättet.” 
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Samtidigt säger Ingemar att poängen med att arbeta med ett problemlösningssätt inte är att 
lämna ut frågan helt, utan att ge dem chans att hitta en lösning. Sedan kan tränare och 
spelare tillsammans hitta den bästa lösningen. Ingemar tycker det är viktigt att få samtliga 
att förstå att alla inte kan bli vinnare. Om man skulle mäta allting med vinster skulle många 
sluta. Ingemar pratar om att titta på motivationsfaktorerna, såsom varför man håller på med 
idrott. Han gillar det danska sättet. De hade fem lag på seniornivå. Där det femte laget 
hade målsättningar uteslutande av social karaktär, det fjärde hade samma målsättningar 
men ville även kanske vinna någon match, och så vidare, till elitlaget vilka ville bli danska 
mästare. 
 
När det gäller barn- och ungdomsidrott så anser Ingemar att man inte bör uttala sig om 
spelarpotential. Däremot medger han att han som sportchef varit tvungen att ge spelarna 
sin objektiva syn på deras framtid, detta eftersom han ansvarat för lönesättning, samt köpt 
och sålt spelare.  
 
4.2.3 Johnny Holm ”Jag tror inte det är den som tränar mest som blir bäst, utan den 
som tränar bäst som blir bäst!”  
 
Efter drygt 55 mil i bilen stiger vi av utanför Våxnäshallen, som ligger i ett av 
Karlstadstads ytterområden. Här är det snö längs med vägarna och betydligt kallare än 
nere i Malmö. På väg in i hallen möter vi simhopperskan Anna Lindberg. Hallen är enorm. 
Vi sätter oss ned och väntar. Ulf Karlsson sitter vid bordet bredvid och planerar träning 
med några aktiva från Friidrottsgymnasiet (FIG). Efter en stund stiger Johnny Holm in 
genom dörren.   
 
Johnny arbetar heltid som svetsare och deltid som tränare i hoppgrenarna. Han tränar sju 
personer från FIG, en kille som just slutat på FIG men som börjat läsa på universitetet 
istället, och Stefan Holm såklart!   
 
Johnny har tidigare varit tränare inom både skidor och fotboll, men när sonen Stefan som 
12 åring började träna friidrott, så blev det snart annan fokus. Johnny som alltid körde sin 
son till träningarna började ganska snart att tröttna på att stå på läktaren, så han bestämde 
sig för att lägga sig i träningen. Inte långt därefter var det han som höll i det. Johnny har 
nu 17 år bakom sig som tränare i friidrott, varav 10 på elitnivå. Rent formellt så har han 
inte gått någon grenspecifik utbildning inom friidrott såsom han gjort i de övriga 
idrotterna, men mycket av sin tränarkunskap från fotbollsåren kunde han omsätta i 
friidrotten under de första åren. Efter det så fick han kontakt med Viljo Nousiainen. Viljo 
som var tränaren bakom bland annat Patrik Sjöberg, var jämnårig med Johnny och en god 
relation utvecklades. Förutom att Johnny och Stefan deltog vid Viljos träningar då och då, 
för att få tips om träning, så brukade Johnny sitta bredvid Viljo på läktaren under tävlingar 
och filma. Viljo berättade vad han såg och vad som borde korrigeras. I efterhand studerade 
Johnny det inspelade materialet och lärde sig på så sätt att med tiden se de företeelser som 
Viljo såg och påpekade. Denna kunskap har han sedan byggt upp sin träning efter och 
man kan ju inte säga att det inte har fungerat!  
 
Av hans aktiva är det flera som har nått framgångar. Madeléne Olsson har blivit svensk 
juniormästarinnan både utomhus och inomhus. Andrea Ohlin har vunnit JSM guld som 
19 åring. Erik Jacobsson vann JSM silver utomhus 2005. Däremot så är det ju inget som 
går upp mot Stefans OS guld, tre VM guld inomhus och hans EM guld.    
 
I början av 2005 tilldelades Johnny Holm Sportspegelpriset, med motiveringen att han 
gjort en viktig insats för svensk idrott.   
 
Ledarskap och motivation 
För Johnny så handlar motivation om att finna sin drivkraft. Denna drivkraft kan vara olika 
för olika personer. Stefans drivkraft har varit att motbevisa att han inte är för kort, såsom 
många har påpekat. För Johnny själv så är det självklart mycket motiverande att se sina 
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aktiva utvecklas, men framförallt så har han velat bevisa att han klarar av att vara en tränare 
på denna nivå och hjälpa Stefan mot ännu högre höjder. 
 
Johnny menar att han motiverar sina aktiva genom att vara entusiastisk och uppmuntra 
dem, men när man studerar det inspelade materialet så inser man att han gör mycket mer 
än så. Johnnys träning bygger på variation. Varje dag i veckan har sitt speciella syfte, och 
även om detta upplägg är statiskt och upprepas vecka efter vecka, så vet de aktiva ändå inte 
hur träningen kommer se ut, eftersom han kör olika övningar varje vecka.  
 
Johnny är inte resultatfixerad. Även om höjdhopp, tresteg och längdhopp handlar om att 
lyckas erövra ytterligare centimeter, så är det inte detta som han uppmuntrar mest. Han 
tycker det är lika viktigt att uppmuntra ifall någon har lyckats bra i skolan och under 
träningen så fokuserar han på detaljer i tekniken, och påpekar hur dessa har förbättrats.  
 

”Som tränare så skall man också få de aktiva att känna att de utvecklas. Det 
kan vara motiverande. Man får hitta vissa bitar i träning där de går framåt 
och uppmuntra dessa. Idag så när vi körde, så såg ju tresteget bedrövligt ut, 
men man kan ju alltid hitta någonting, till exempel: Idag jobbade du väldigt 
bra med höften och kom högt upp i löpningen.”   

 
Han fokuserar på varje individs egna framsteg och försöker få de aktiva att inte bry sig så 
mycket om hur andra presterar. Han menar att andras resultat trots allt är något som vi inte 
kan påverka, därför är det inte heller värt att lägga för mycket tankekraft kring detta. Han 
menar istället att denna felfokusering kan det bli en belastning i tävlingssituationen.  
 

”Det vara ganska skönt när vi börja, för det fanns inget Internet. Man visste 
ingenting om vad andra gjorde på tävlingar. Då fick man Svensk Friidrott 
varje månad och var tredje månad var där en resultatbörs, med statistik. 
Idag vet man nästan timme för timme hur man ligger i statistiken. Och 
tyvärr så är det inte utvecklande att hela tiden hålla koll på vad andra gör, 
det är bättre att hålla koll på sig själv istället. Till slut så kommer man ifatt 
de andra om man gör så. Man kan inte ta det här stora steget på två 
decimeter varje gång. När vi kom till inomhus SM i Luleå första gången 
visste vi bara hur statistiken såg ut ett år tidigare. Då låg Stefan fyra, men 
så vann han där uppe.” 

 
Johnny påpekar att de aktiva som han nu ansvarar för, redan är väldigt motiverade när de 
kommer till friidrottsgymnasiet. För tränare som är i hans situation blir uppgiften därför 
att försöka bibehålla motivationen. Han är även medveten om att de aktiva motiveras av att 
få träna tillsammans med andra duktiga, och självklart så blir de riktigt taggade när de får 
möjligheten att hoppa med Stefan, som är en förebild för många. 
 
Som tränare tycker inte Johnny att man skall pressa ungdomarna att tävla om de inte vill. 
Denna vilja skall komma från de aktiva själv, och vill de bara träna så skall denna möjlighet 
finnas. För barn skall träningen inte efterliknas de vuxnas, den skall inte vara hårt styrd 
och den skall främst bedrivas i form av lek. Hans erfarenhet säger honom att många tränar 
och tävlar alldeles för mycket i unga år. Istället skall man få de aktiva att inse att de har en 
lång karriär framför sig, och det viktiga är inte vad man presterar för stunden utan vad de 
uppnår i vuxen ålder. Därför låter han sina aktiva själv skriva sin målsättning och 
tävlingsplanering. 
 
Johnny bestraffar aldrig sina aktiva. Han ser ingen mening med detta eftersom det inte gör 
dem bättre. Han menar att det är upp till var och en att göra vad den skall, gör de inte detta 
så fuskar de bara mot sig själv. De aktiva skall inte träna för hans skulle, utan för sin egen. 
 
I samband med träning och tävling ger Johnny feedback gentemot de aktivas prestation, 
och om någon har en tung period, eller känner att de misslyckats vid en tävling så är det 
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inte ovanligt att han samtalar individuellt med personen. Dessa samtal är viktiga för att den 
aktiva skall kunna gå vidare i sin utvecklingsprocess.  
 

”Där är det väldigt viktigt att de aktive får prata av sig. Den aktive kan bli 
väldigt besviken och det kan man själv också bli. Men misslyckas gör man 
alltid, både idrottsligt och privat, och jag tror det är lika viktigt att våga 
lyckas. Exempelvis är det inte så lätt att växa upp i en liten ort och plötsligt 
bli omnämnd i tidningar och så vidare. Alla säger, där går han eller hon 
som är så duktig. Det vet man ju själv ifrån när man spelade fotboll. Jag 
vågade inte ta steget och bli riktigt bra. Jag ansågs av många som en av de 
bästa målvakterna i Värmland under en period på 1970 talet. Men jag var 
alldeles för blyg och vågade inte bli riktigt bra. Jag skulle aldrig ha vågat 
sitta så här och hålla föredrag på den tiden. Inte en chans! Det har jag lärt 
mig efterhand, men jag skulle gärna ha velat lära mig det just då.”  

 
Vid tävlingar anser Johnny att man som tränare skall vara försiktig med att ge för många 
tips om vad som bör korrigeras. Givetvis så uttrycker han de mest väsentliga misstag som 
han ser, men han menar att om man säger för mycket så fokuserar de aktiva på för många 
saker, vilket ofta resulterar i att man inte lyckas ta sig över ribban. 
 

”Jag var egentligen inte särskilt bekymrad i Aten när Stefan rev på 2,34 
eftersom han hoppade så dåligt att om han bara hittar tillbaka något så 
när, så visste jag att han tar det. Så då sa jag bara: -Ta det lugnt i 
ansatsen och tryck sista fyra.” 

 
Han påpekar även att det är viktigt för de aktiva att lära sig lita på sig själv. Under tävlingen 
så ligger de flesta beslut hos den aktive, som bestämmer vilken höjd som är lämplig att gå 
in på och om man bör stå över en höjd eller inte. Genom att vara förtrogen med 
träningsprocessen samt vilka korrigeringar som brukar leda till vad, så blir det lättare att 
lyckas ute på arenan. Johnny menar att varje aktiv trots allt känner sin egen kropp allra 
bäst. 
 
Det är viktigt att man som tränare är positiv, eftersom det smittar av sig på de aktiva, 
påpekar Johnny. Detta kan påverka de aktivas självförtroende och lust att komma till 
träningen. Däremot poängterar han att det går att vara för positiv som tränare. 
 

”Det beror lite på vem den aktive är. Vissa måste ha mycket beröm och vissa 
kan nästan bli förbannade om de får beröm när de själva känner att det är 
fel. Stefan är ju sån att om han märker att han hoppar dåligt, kan jag inte 
säga att han hoppar bra. För det känner han själv. Då blir han nästan 
förbannad istället. Då är det negativt. Detta handlar ju också om 
förtroendet till tränaren. Om han säger att det är bra, när man vet att det 
inte är bra. Då minskar ju tilliten. Då får man hitta någon annan bit i det 
här som är bra. Om inte hoppet är bra, så kanske ansatslöpningen, eller 
kurvlöpningen var är bra. Så kan man få upp deras självförtroenden när det 
går dåligt.”  
 

Johnny tycker det är viktigt att alla barn och unga får delta oavsett ambition och utveckling, 
både vad det gäller träning som tävling. Vid denna ålder skulle han absolut inte låta någon 
tävla i större utsträckning för han är bättre, utan alla skall ha samma möjlighet att vara med, 
så länge de vill. I tonåren skulle en viss selektion kunna vara tillåten, men den bör helst 
undvikas om detta är möjligt. Ungdomar i denna ålder är så olika utvecklade. Dessutom så 
finns det stadier i puberteten som kan störa deras kroppskoordination.  
 

”Om man skall titta på resultat i unga år skall man jämföra med vad man 
har gjort tidigare. Vad gjorde du på den förra tävlingen, eller vid 
motsvarande tid i fjol? Jag brukar säga: Kolla inte på vad ni har för 
toppresultat, utan titta på vad du har gjort vid de 10 senaste tävlingarna, 
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och sen på de fem sista tävlingarna. Då ser ni hur ni har utvecklats. Att få 
det där blixtskottet någonstans när allt stämmer perfekt, det kan man få 
någon gång, men om man ligger långt ifrån det hela tiden, då har man fått 
en lyckträff, det är som att vinna på bingolotto. Man skall istället sträva 
efter en jämn hög nivå. Det bör man lära sig ganska tidigt.” 

 
Genom att titta på sin egen utveckling, så menar Johnny att man kan få barn att värdera 
sina insatser istället för att bara titta resultatet. Han uttrycker även att resultat och vinster 
ofta blir viktigare med åren. När hans aktiva på FIG frågar honom om han tror att de kan 
lyckas, så brukar han säga ”- Om du lever ett sunt liv och tränar på, så har du säkert 
stora förutsättningar att lyckas”.  Men när det kommer till att förutspå yngre aktivas 
talang, så tycker han inte det bör tillämpas.  
 

”När folk sa om Stefan att han skulle bli bra, så tänkte jag alltid att så kan 
man inte säga. Då skulle det ju vara enkelt, man skulle bara gå och vänta på 
att han skulle bli bra. Det är oerhört mycket träning på vägen fram. Det är 
också en del av talangen. Man måste förstå att man måste träna väldigt 
mycket för att nå ända fram.” 

 
 
 
 

4.2.4 Ola Härstedt 
Vi träffade Ola Härstedt inne i Idrottens Hus i Malmö. Hallen är full av unga gymnaster 
som följer tränarna disciplinerat. Eftersom vi skall spela in intervjun ber vi om ett tystare 
utrymme. Ola visar oss vägen ned till ett litet kafferum. Vi slår oss ned och plötsligt är det 
enda som låter en susande fläkt i taket. 
 
Ola är född år 1975 och har varit tränare i sex år, varav fyra av dem på elitnivå. Han har 
själv varit aktiv i många år och har ett NM guld, tre EM silver och fem SM guld, på sin 
meritlista. Ola är ansvarig för Trupp 1, kvinnlig elit, i Malmöföreningen Motus Saltos 
inom disciplinen truppgymnastik. Förening beskrivs av Ola som en mycket 
resultatfokuserad förening redan från ungdomsverksamheten. Hans aktiva lyckades att bli 
tvåa vid Nordiska Mästerskapen, samt vid SM under våren 2005. 
 
Inom gymnastik finns det hårda formella regler vilka tränare måste följa. En tränare får 
inte använda ett redskap ifall han eller hon inte är utbildad på just det momentet. Ola har 
alla de tre utbildningsstegen som finns inom grenarna matta och hopp.  
 
Ledarskap och motivation 
Motus Saltos har informella regler som grundar sig föreningens mål, vilka är mycket 
resultatfokuserade. Det handlar även om att ställa krav i form av uppträdande och 
träningsnärvaro. Då tjejerna slarvar med träningsnärvaro vågar inte Ola ha med dem på 
tävling, eftersom han menar att det skulle innebära en skaderisk. Han belönar flitig 
träningsnärvaro och god disciplin. Ola säger också att hans förening brukar få kritik från 
andra föreningar för att vara för resultatfokuserad, men detta är inget han bryr sig om, utan 
istället påtrycker han att detta inte är någon social verksamhet, utan målet är att göra de 
aktiva så bra som möjligt.   
 

”Jag är väldigt resultatfokuserad själv men jag visar inte det för tjejerna, 
eftersom om tjejerna bara tänker på resultatet, så misslyckas de.” 

 
Ola ser motivation som en extrakraft, som ofta uppkommer när man är mycket intresserad 
av något. En stor tung bok, är inte särskilt jobbig att läsa om den är intressant. Han menar 
därför att hans uppgift är att fånga deras intresse. Då kommer de att anstränga sig utan att 
det känns så arbetsamt, just därför att intresset finns där.  
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”Detta gör jag framför allt på två sätt. Det första är att jag försöker skapa 
en stämning och en kultur i gruppen. Så att de får en gemenskapskänsla som 
gör att de känner att så här gör vi. Då får de en känsla av att vi är bättre 
och att vi hör ihop. Jag ser likheter med armén där det finns hederskodex, 
som till exempel att bära basker. När man bär basker beter man sig på ett 
visst sätt. Träningsvärk får man inte säga att man har. Det är sådana här 
grejor som egentligen är lite tramsigt men som ger en attityd. Det är 
speciellt viktigt för tjejer tycker jag. Jag vill öka deras krigarinställning. 
Tjejer är mycket försiktigare. Jag vill få dem att prova igen även om de slår 
sig. Jag vill elda på den krigarandan som jag tycker att de saknar 
jämförelsevis med killar.” 

 
Ola använder även något han kallar punktmarkeringar på de individer som han 
uppmärksammar att är lite deppiga. Det kan bero på orsaker som prestationskrav, familj, 
pojkvänner eller skola.  Denna punktmarkering innefattar individuell peppning och 
coachning, vilken kan vara viktig för att få de aktiva på humör igen. Ola försöker också 
påverka sina aktivas motivation genom att skapa en social trygghet med god 
sammanhållning. 
 
Ifall tjejerna inte har bra träningsnärvaro blir de inte heller uttagna till tävlingarna. På detta 
sätt utövar han bestraffning i sin träning. Han påpekar även att han mest på skoj kan säga 
till dem, att om de inte lyckas nu så blir det styrketräning. På tävlingar däremot vill Ola inte 
skapa någon press hos sina aktiva, där är det tillåtet att misslyckas och han peppar gärna 
de som misslyckas lite extra.  
 

”Det är ett lag och vi är inte bättre än vad den sämsta presterar.”  
 
Misslyckande orsakat av tvekande är inte acceptabelt på träning. Ola vill att hans aktiva ska 
bli tuffare, han vill öka deras krigarinställning. Han säger att tjejer generellt är mycket för 
att tycka om varandra och om någon blir arg så uppmärksammas detta beteende som 
märkligt, något som vill Ola vänja bort. 
 
När det kommer till vad Ola uppmuntrar mest, så visar det sig vara förbättrad färdighet. 
Han menar att detta ger vinster och glädje i att träna. Han tycker även om att belöna dem 
som tränar hårt och har en hög moral. Han ser sig själv som lite gammeldags gällande 
detta, eftersom han brukar dela ut beröm efter hur man ska vara. De som inte säger emot, 
inte tvekar, inte är negativa och jobbar på hela tiden, framhålls. Hellre dessa beteende, än en 
talang som presterar bra, men som inte beter sig väl. 
 
Ola kan säga till sina aktiva att idag är det onsdag, på fredag ska du kunna det här och då 
får du tre försök. Detta gör han medvetet för att öka deras koncentration och motivation på 
träning. En annan metod han använder för att öka deras koncentration och motivation är 
småtävlingar på träningar med någon form av belöning. En gång sa han på skoj att om ni 
landar på fötterna vid den här övningen, så får ni ett Kinderägg. Han menar att då upplever 
de aktiva plötsligt att det är något extra som gäller, laget skärper sig och kämpar extra hårt 
för att lyckas. Ola menar att detta visar att små löjliga belöningar, kan leda till en stark 
tävlingslust och vilja att vinna. 
 
I höstas hade gruppen en tung period och Ola insåg att något måste göras. Då samlades 
alla en kväll för att se på film. En inspelning från en lyckad tävling visades där tjejerna fick 
se sig själva lyckas. Till detta hade de teori i volter och skruvar för att få mer förståelse. 
Detta gav positiv effekt på tjejernas självförtroende och de blev taggade på nytt. Ett annat 
sätt Ola bidrar till att ökat självförtroende bland de aktiva åstadkommer han genom att 
tydligt visa att han tror på dem.  
 

”Jag har varit med så mycket längre och tror jag att det går, så går det. Jag 
hade aldrig låtit någon träna på det här redskapet om jag inte trott att han 
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eller hon skulle klara av det. Om jag hade trott att det var omöjligt då hade 
vi skitit i det.” 

  
 
Ola tycker det är viktigt att hans aktiva aldrig visar sig som dåliga förlorare eller visar 
skadeglädje ifall någon annan skadar sig, ramlar eller misslyckas. Han menar att det är en 
hedersgrej gentemot andra tränare även om det är genom andras misslyckande man ofta 
vinner. Om någon av hans aktiva skulle uttala sig om att hon blivit bedömd med för låga 
poäng, tystar han fort ner henne. 
 
Planering gör Ola tillsammans med de andra tränarna men stämmer gärna av med de aktiva 
så att de är nöjda. Ifall det uppkommer opponeringar, så säger Ola att även om han i 99 
procent av fallen lyssnar, så slutar det ofta med att han gör som han själv hade tänkt. Detta 
eftersom han anser att ledare oftare ser den röda tråden. Däremot sätter aktiva och tränare 
målsättning tillsammans innan säsongen. 
 
Ola berättar att han inte har så mycket erfarenhet vad det gäller barn och ungdomsidrott 
men om han hade barn skulle han motivera med småtävlingar likt Kinderäggstävlingen 
som beskrevs tidigare.  
 

”Även om gymnastik är känt för att elitsatsa i väldigt låg ålder måste man 
hålla fokus på att det ska vara kul. Ju yngre de är ju viktigare är att det att 
det är kul!” 

 
Barn förstår mer än vad man tror, menar Ola. Därför är det viktigt att ge dem feedback 
kontinuerligt både när de gör rätt och fel. Då skapar de sig en känsla för hur utförandet 
skall gå till. På detta sätt vill han få dem att kunna värdera sig själv. På tävling så är 
feedbacken mer av teknisk karaktär, det vill säga smådetaljer i utförandet.  
 
Att göra sitt bästa innebär för Ola att man som aktiv försöker så gott man kan och så 
många gånger som möjligt.  
 

”Den som har gjort sitt bästa har försökt, tagit hjälp av tränare och tänkt 
till själv. Om tjejerna tar egna initiativ och till exempel gör extra uppgifter 
som inte är inräknat i träningen – då har de verkligen gjort sitt bästa.” 

 
När det gäller laguttagning är det tränarna som bestämmer vem som ska vara med. Ola 
tycker att så många som möjligt ska få deltaga i när de är yngre eftersom det är 
grundläggande för att de ska ha kul. Däremot så anser han sina egna aktiva vara på en nivå 
där toppning skall tillämpas.  
 

”Kan vi med hjälp av att toppa köra en svårare gymnastisk övning ska vi 
göra det och då också låta någon vara med mindre.”  

 
Ola brukar ofta uttala sig om hans aktivas möjligheter att lyckas men aldrig om deras 
möjligheter att inte lyckas. Han anser att det får dem att tro på sig själva och se långsiktigt. 
Han bedömer nästan alltid att de kan nå längre än vad de själva tror.  
 

”Generellt är det så att ledare ser en större potential i de aktiva än vad de 
ser hos sig själva. Till vuxna kan jag dock säga att du ska vara glad att du 
får vara med i det här laget. Men jag vänder gärna på det och säger att det 
här laget är mycket bra och det förstår de själva, vi är 27 stycken och 12 ska 
tävla.”  
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4.2.5 Ulf Sandgren 
Klockan är något efter lunch och vi stiger av tåget i Eslöv och letar oss fram till 
Fridaroskolan där vi möter handbollstränaren Ulf Sandgren. Ulf är iklädd en svart kostym, 
har sin skjorta uppknäppt men använder inte slips. Vi följer efter honom in på hans 
rektorskontor. Tapeterna är ljusgula och en stor analog klocka i metall sitter på en av 
väggarna. Vi sätter oss ned och påbörjar intervjun.  
 
Ulf Sandgren har varit tränare sedan 1981. Av dessa år så har fem varit på elitnivå, då han 
tränat LUGI, Kristiansstad och Virum Sorgenfri. Det sistnämnda laget var regerande 
danska mästare med nästan bara landslagsspelare när Ulf tog över, kommande säsong så 
blev de tvåa. Kristianstad tog han upp i elitserien och LUGI var redan ett etablerat lag.  
 
Ulf har nu valt att börja bygga upp en handbollsverksamhet i Eslöv (EHF – Eslövs 
Handbolls Förening). Än så länge är det bara på barn och ungdomsnivå, men Ulf har 
redan riktlinjerna klara. Sättet han svarar på är väldigt spontant, man blir förbluffad när 
man granskar intervjumaterialet och inser hur genomtänkt varje svar är. Civilt arbetar Ulf 
som rektor och har en mellanstadielärarutbildning i bakgrunden, men har sedan läst en 
kortare rektorsutbildning och projektledningsutbildning. Inom handbollen så är han snart 
färdig med sin mastercoachutbildning, vilket är den högsta certifiering som utfärdas av 
Europeiska Handbolls Förbundet.  
 
Ledarskap och motivation  
Ulf beskriver begreppet motivation som en form av vision, vilken man satt upp mål för att 
uppnå, men också en planering av de konsekvenser som skall föra en dit. Målet är något 
han diskuterar fram med sina aktiva, dels för att se vad hans aktiva vill, dels för att 
bestämma riktningen på träningen, men framförallt för att alla skall förstå vilka 
förväntningar som han är berättigade att ställa.  
  

”Alla lag säger nog att de skall vinna serien i maj, men det är nog sällan så 
att de går tre steg djupare och tittar på konsekvenskerna. Det vill säga hur 
mycket man skall träna, hur man skall träna, vad man skall träna, hur 
tränaren skall bete sig och hur spelarnas attityd mot omvärlden skall vara. 
Den dag man frångår detta och går utanför den ram som man satt upp, så 
måste man stanna och ta reda på var skulle vi nu någonstans. Och så får vi 
diskutera, om vi skulle dit, så är detta inte acceptabelt, då får du hoppa in i 
ramen igen, eller så får du gå någon annanstans, eller så får vi ändra på 
vårt mål.”  

 
Ulf menar att en av hans stora uppgifter är att tydliggöra dessa ramar. Efter 
visionsplaneringen med gruppen, tar han över hela träningsupplägget själv. Ulf är 
medveten om att det finns många yttre faktorer som påverkar hans aktivas motivation, 
såsom familj, jobb och föräldrar. Han förklarar också att målorienteringen skiljer sig 
mycket mellan barn-, ungdoms- och vuxenhandboll. I barnhandboll så spelar resultatet 
ingen roll, det som är viktigt är att alla får spela, ha skoj och utveckla sina färdigheter. 
Inom ungdomshandbollen så börjar en vis selektion ske, och hans aktiva får möjligheten 
att välja om de vill satsa på idrotten, eller bara fortsätta spela för att det är kul. När man 
kommer upp på elitnivå så är resultatet mycket viktigt, eftersom förluster kan innebära att 
de aktiva kan mista sitt arbete. Hans resonemang utmynnar i att man som tränare måste 
motivera olika beroende på ålder och ambition.  
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”Barn motiverar man genom att det skall vara roligt, men sen så avtar 
kulighetsfaktor, men istället kommer andra aspekter in. Man kan motivera 
genom att lära dem nya färdigheter. Däremot så måste de grundläggande 
behoven alltid finnas avsett ålder. Alltså bemötande, omtanke och trygghet.”  

 
Ulf är väldigt mån om sina unga aktivas utveckling och tänker ofta flera drag framåt. När 
det är matcher så bedriver han i så hög grad som möjlig något han kallar fråge-coachning.  
 

”Då säger jag kanske till två spelare: Ni får nog ha ett sammanträde, så ni 
vet vad som skall göras nästa gång det händer. Jag vill alltså att de själva 
skall lista ut vad som gick snett och korrigera därefter. Jag kan även fråga: 
Vad hände nu där? Målvakten säger då kanske: Jag kom långt ut. Okej, men 
var då inte det nästa gång, utan prova något annat. I en paus eller time-out 
så kan jag fråga: Vad är det som har gått bra och inte gått bra? Efter att de 
förklarat det som gick bra och om jag håller med, så pushar jag dom att 
göra det nästa halvlek.”   

 
Meningen med frågecoachning är att spelarna efterhand som de utvecklas skall få kontroll 
över spelet och själv kunna fatta beslut. Ifall de i framtiden hamnar i en situation där 
exempelvis är 2000 åskådare på läktaren, eller mycket hög musik så är det omöjligt för 
tränaren att hjälpa dem att styra spelet, då måste de vara beredda på att själv kunna fatta 
beslut.  
 
Ulf är en tränare som fokuserar på prestationen. Därför så ger han sällan särskilt mycket 
beröm när spelare gör mål, utan istället när de försöker och gör rätt fast kanske inte lyckas 
hela vägen. Han menar att detta är ett sätt att förbättra deras självförtroende. 
 

”Om man bara kör resultatberöm så kommer de som inte gör så mycket mål, 
aldrig få beröm, men om jag berömmer prestationer så kan jag förklara att 
där kom du helt rätt och hoppade in bra från kanten, men det var synd att 
det inte blev mål, för den skall ju in i nätet, det vet vi ju.” 

 
De aktivas attityd är den egenskap som Ulf anser som mest väsentligast och det är även 
den han uppmuntrar mest. En spelare med rätt attityd, kommer i tid till träningen, han 
tränar hårt, detta leder till förbättrade färdigheter och vidare till framgångsrika resultat. Han 
anser även att den omsorg han visar varje spelare är en form av belöning. Ulf hälsar på 
varje aktiv innan träningen för att visa att han vet att de är där.  
 
Bestraffning är inget som Ulf sysslar med på barn och ungdomsnivå. Han har insett att de 
flesta gånger hans aktiva inte kommer på träningen beror det på att föräldrarna har fått 
förhinder. Ifall han märker någon form av mönster, så pratar han med den involverade och 
förklarar att valet hur mycket man vill träna är upp till var och en, men förklarar även 
konsekvenserna. Han kräver dock att alla som spelar match alltid göra sitt bästa på plan, 
annars så riskerar de att få sitta på bänken.   
 

”Misslyckande kan bero på olika saker. Vid kantspelaren som missade målet 
så kan det ju vara så att någon flyttade målet, men det händer ju inte så 
ofta, annars så var det för att målvakten var jäkligt bra. Eller så beror det 
på en teknisk detalj som inte är fulländad. Då blir det ju att träna på denna 
detalj, och få spelaren att förstå vad det berodde på och varför han kanske 
inte har fått upp armen än, vilket ledde till att han inte har så många 
möjligheter.” 

 
Trots att Ulf anser prestationen som det väsentliga så menar han att man ändå skall 
klargöra för barn att när de tävlar i handboll, så går det alltid ut på att vinna. Däremot så 
skulle han aldrig toppa ett barnlag.  
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”Jag tar aldrig ut laget eftersom jag gör en planering för hela hösten, men 
alla namn och matcher. Då gör jag en kronologisk matchordning och fyller i 
vem som skall spela varje match. Så när säsongen är slut så har alla fått 
spela ungefär lika mycket.” 

 
Ulf anser att han kan påverkade sina aktivas självförtroende genom att få dem att förstå när 
de presterar bra och gör saker rätt, fast det inte blev mål.  
 

”Om man bara kör resultatberöm så kommer de som inte göra så mycket mål 
aldrig få beröm, men om jag berömmer prestationer så kan jag förklara att 
där kom du helt rätt och hoppade in bra från kanten, men det var synd att 
det inte blev mål, för den skall ju in i nätet, det vet vi ju.” 

 
Trots att Ulf uttrycker att bra försök är viktigare än bra resultat, så påtrycker han att man 
oavsett åldersgrupp på de aktiva skall få dem att förstå att det går ut på att vinna, däremot 
inte till vilket pris som helst. Inte till priset att bara de bästa skall få spela, eller att spelarna 
bara skall spela i de positioner där de är bäst.    
 

”Istället för att mäta att man vinner hela serien så kan man mäta att man 
vinner fler matcher, att man går längre i turneringar än man gjort innan, 
eller att man slår lag man aldrig tidigare vunnit mot.” 

 
Ulf uttalar sig inte om unga spelares framtida möjligheter inom handbollen. Han håller sig 
till nuläget. Detta eftersom han anser att varken han eller någon annan kan förutspå 
framtiden.  
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5. Diskussion och analys  
För att lättare förstå diskussionen och analysen kommer först en repetition av fråge-
ställning och syfte. Sedan kommer olika delar av resultat och teori diskuteras för att se 
hur tränarnas agerande förhåller sig till forskning.  
 
Frågeställning 
 

• Hur tänker och praktiserar erkänt duktiga tränare kring inre och yttre 
motivationsfaktorer och vilka strategiska val görs för att påverka de 
aktiva under hela deras verksamma period?  

• Vad bör ledare tänka på vid sitt praktiserande i förhållande till ålder, 
ambition och motivation? 

 
 
Syftet är att undersöka hur erkänt duktiga tränare tänker och praktiserar för att upprätthålla 
en positiv motivation hos sina aktiva, men även att undersöka andra delar av deras 
kunskapskapital för att förankra hur de menar att ledarskap skall anpassas för att upprätta 
ett positivt motivationsklimat i den åldersgrupp som man i stunden leder. Studien skall 
även studera deras åsikter och värderingar gällande hur man motiverar idrottande barn och 
ungdomar att fortsätta sitt utövande även i vuxen ålder.   
 

5.1 Ledarskap, agerande och motivationsklimat 
Ett bra motivationsklimat har visat sig vara en uppgiftsorienterad miljö, det vill säga en 
träning som bedrivs med fokus på individuell utveckling (Hassmén, Hassmén & Plate, 
2003). Tre av fem tränare poängterar att de försöker lära de aktiva att titta på sin egen 
utveckling istället för resultatet. Enligt Bull (2001) så medför ett uppgiftsorienterat 
ledarskap att de aktiva får en högre inre motivation. Inre motiverade individer upplever i 
större utsträckning känslor av glädje, njutning och avslappning samt en frånvaro av negativ 
anspänning och karakteriseras även av att lära sig nya färdigheter, att uppnå något samt att 
stimuleras av positiva känslor (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Exempel på hur 
tränarna i denna undersökning går tillväga beskrivs nedan: 
 

• Bengan strävar efter att de aktiva ska känna att de utvecklas inom olika 
områden, både på och utanför planen. Förutom att han tittar på de aktivas 
fysiska utveckling, vill han även att de skall känna en psykisk utveckling. 
Därför har han bestigit Kebnekaise med landslagstruppen, spelat in 
musikskivor med mera.  

 
• Ulf poängterar att han främst ger beröm vid goda försök och inte enbart 

när de aktiva gör mål. 
 

Intressant är att trots forskning visar att ett uppgiftsorienterat tillvägagångssätt är att 
föredra, så framstår en av de fem tränarna som resultatorienterad. Med tanke på de meriter 
hans aktiva lyckats uppnå, så kan man inte mer säga att det går att lyckas även om fokus 
ligger på resultat. Målsättningen ligger inte som hos de andra tränarna på att utveckla varje 
individ fysiskt och psykiskt, utan på att på att ta SM guld. 
 
Ur forskningen framkommer dock att individer som är resultatfokuserade tendera att sluta 
tidigare med sitt idrottsutövande och tillvägagångssättet påverkar motivationen negativt. De 
anses också anstränga sig till minsta möjliga marginal för att vinna. Individer som 
motiveras av yttre motivation riskerar även att känna sig pressad på grund avsaknad av 
kontroll (Bull, 2001; Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Weinberg & Gould, 2003).  
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5.2 Tränarnas påverkan på motivation och självförtroende  
Idrottare och ledare kan tillsammans genom en dynamisk process påverka den enskilda 
idrottarens motiv till att idrotta. (Hassmén, Hassmén & Plate 2003; Johnson et al, 1999; 
Weinberg & Gould, 2003). Samtidigt så delar Prestationsbehovsteorin in de aktiva i två 
persontyper, antingen som högpresterande eller lågpresterande. Den högpresterande är 
förknippad med en strävan av att uppnå framgång och den lågpresterande är associerad 
med ett undvikande av misslyckade (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003; Johnson et al, 
1999; Weinberg & Gould, 2003). Ingemar Linnéll tar alltid med både lätta och svåra 
övningar i sina träningar. Rent logiskt borde Linnélls träningsupplägg därmed vara mycket 
positivt, eftersom det både innehåller lätta övningar som önskas av den lågpresterande, men 
också mer utmanande som önskas av de högpresterande. Därmed kan träningen ses som 
individanpassad, vilken motiverar alla typer av personer enligt prestationsbehovsteorin. 
Även den träning som Johnny Holm använder sig av ligger i fas med 
prestationsbehovsteorin. Den mycket varierande träningen där varje dag har sitt speciella 
syfte och sina speciella övningar är ett mycket bra praktiskt exempel för hur man som 
tränare kan skapa motiverande träningsförhållande på olika nivåer. Att de aktiva aldrig vet 
vilka övningar som de skall utföra innebär också att träningen inte blir tråkig.  
 
Kompetensmotivationsteorin grundar sig på att individens känslor styr motivationen 
(Weinberg & Gould, 2003). Det är därför inte konstigt att samtliga tränare jobbar med 
individuella samtal och att tillvägagångssättet beskrivs som den bästa vägen för att skapa 
motiverade aktiva, enligt Ingemar Linnéll. Nackdelen är att det tar mycket tid, men 
samtidigt så är det på detta sätt som tränarna hjälper de aktiva att glömma förluster och 
komma ur motivationssvackor. Bengans gruppintervjuer handlar mycket om känslor. Hur 
det kändes under matchen och varför, vad som var bra och vad som borde ha gjorts 
annorlunda. Även denna teori påtrycker att tränarna bör fokusera på det positiva när de ger 
feedback, något som både Johnny Holm och Ulf Sandgren uttryck under intervjuerna. De 
både förtydligade dock att man kan ge positiv feedback oavsett om resultat blir det 
önskade. Om ribban inte ligger kvar kan ansatslöpningen ändå varit tillräckligt bra för att 
berömma och även om bollen inte sitter i nätet så kanske inhoppet var bra. På så sätt kan 
man som tränare höja samtliga under tävling och träning, och inte bara de som lyckas bäst 
resultatmässigt. Eftersom tränarnas målorientering påverkar de aktivas synsätt (Hassmén, 
Hassmén & Plate 2003; Johnson et al, 1999; Weinberg & Gould, 2003), bör 
prestationsberömmet bidra till att de aktiva skapar en inre motivation.  
 
Kompetensmotivationsteorin har även påvisat att feedback och förstärkning från 
signifikanta andra påverkar motivationen. Positiv feedback och förstärkning från ledare 
bidrar till gynnsamma känslor såsom glädje, stolthet och belåtenhet. Dessa faktorer 
påverkar motivationen positivt (Weinberg & Gould, 2003). Samtliga tränare bidrar med 
positiv feedback när de aktiva gör bra ifrån sig. Däremot nämner Johnny Holm att positiv 
feedback i fel läge och till fel person kan vara negativt. Som exempel gav han sonen Stefan 
Holm, som kan bli irriterad om någon ger beröm om han själv vet att det var ett dåligt 
hopp. I praktiken gäller det med andra ord att ha fingertoppskänsla som tränare. 
 

5.3 Tränarens påverkan på socialiseringen   
Under begreppet socialisation beskrevs tre grupper av faktorer som påverkade 
rollinlärningen, nämligen psykiska och fysiska attribut, signifikanta andra och sociala 
situationer som individen verkan inom (Hassmén, Hassmén & Plate, 2003). Nedan 
diskuteras hur de intervjuade tränarna påverkar socialiseringen för sina aktiva.  
 
Ola Härstedt arbetar med att skapa en gemensam anda, attityd och kultur inom gruppen. 
Alla skall sträva efter det uppsatta målet och ha samma inställning till träning (psykiska 
attribut). De flesta tränare är positiva, fokuserar på utveckling av varje aktivs individuella 
egenskaper, något som påverkar motivationen starkt och individens psykiska attribut 
(Hassmén, Hassmén & Plate, 2003).  
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Flera av tränarna påtalade deras stöd som viktigt men även att de aktiva behövde stöd från 
annat håll, till exempel familj och vänner (signifikanta andra). Bengan bjöd till exempel 
med spelarnas fruar på vissa resor därför att de skulle få större förståelse för spelarnas 
satsning. Tanken var att med en större förståelse blir uppbackning från anhöriga bättre 
(sociala situationer), vilket visar sig på plan.   
 

5.4 Barn-, ungdoms- och vuxenidrott 
Enligt Weinberg och Gould (2003) så är att ha roligt, glädje samt att känna delaktighet 
viktiga komponenter vid motivation för fortsatt idrottsdeltagande. Under intervjuerna i 
denna undersökning framkom att fyra av fem tränare poängterade att lek och skoj 
motiverar barn att fortsätta med idrotten. Inom barnidrott understryker samtliga tränare att 
det är viktigt att alla ska få vara med, däremot så anser alla intervjupersoner att vid 
ungdomsåren ska det finnas möjligheter att välja hur hårt man vill satsa. Linnéll gav 
exempel på en förening i danska ligan som hade fem seniorlag vilka alla tränade olika 
mycket och hade olika målsättningar. Ola önskade ett skyddsnät för dem som selekteras 
bort från elitverksamheten. Ulf delade in sin ungdomsverksamhet i två spår med olika 
ambitioner. Samtliga aktiva fick möjligheten att välja vilket spår de ville ingå i, men då 
gällde det att leva upp till de konsekvenser som tränarna satte. 
 

5.5 Tränarroller 
Tränare kan delas in efter ledarskap och då finns det fyra olika typer av tränare 
(Gunnarsson och Persson, 1998; Ekberg & Erberth, 2000). I vår undersökning så 
framkommer en stor del av tränarnas agerande gällande feedback, selektion, planering och 
målsättning. Utifrån detta går det att skapa en bild över det maktförhållande som finns 
mellan tränare och aktiva, vilket är den mest väsentliga faktorn vid indelning i tränartyper 
(se kap. 4.3).   
 
Resultatet visar att fyra av fem tränare arbetar demokratiskt och situationsanpassat. Detta 
innebär att de aktiva har inflytande i tränarens sätt att agera och ledarskapet anpassas efter 
situationen. Exempel är: 
 

• att Bengan låter sina aktiva vara kreativa och komma med lösningar under matcher, 
och därmed inte själv vill styra spelet om han inte känner att det behövs.  

 
• att Linnéll ibland går in och styr tävlingssammanhangen, men ibland även släpper 

tyglarna fria. 
 

• Ulf Sandgrens frågecoachning där han poängterar misstag, men arbetar problem-
lösande så att de aktiva själv får försöka skapa ett bättre tillvägagångssätt.  

 
• Johnny har en väldigt demokratisk ledarskapstil och menar att träningsnärvaro är 

upp till de aktiva själv. De fuskar bara mot sig själv om de inte kommer. Han 
skulle däremot inte selektera bort någon på grund av deras agerande.  

 
Något som är lika för de dessa fyra tränare är att deras aktiva inte har lika mycket 
inflytande under träningen som vid tävling, vilket medför att de är mer styrande i dessa 
situationer. Ola Härstedt har medgett att han styr de aktiva både vid träning och vid tävling, 
samt att han nära inpå tävlingar själv väljer ut de som skall får vara med. Även på 
morgonen inför tävling kan han byta ut någon i truppen om han märker av en stor 
nervositet, och misstänker misslyckande. Dessa agerande tyder på en stor kontroll och ett 
maktförhållande, som lämnar tränaren inom den auktoritära typen.  
 
I diskussionssyfte är detta något som är intressant. Här kan antas att eftersom gymnaster 
når elitnivå vid en betydligt lägre ålder än inom de flesta andra idrotter, så blir det naturligt 
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för tränarna att lägga mindre ansvar på de aktiva och därav inta en styrande roll. Dock är 
de aktivas inflytande viktigt efterhand som de blir kapabla att hantera ansvaret, eftersom 
tränare annars riskerar att försämra den inre motivationen hos sina aktiva (se kap 4.4.5).   
 

5.6 Planering 
Fyra av fem tränare har en genomtänkt målsättning som de arbetar utefter. Med 
genomtänkt målsättning menas att de inte har resultatfokus utan prestationsfokus. Detta 
innebär att de aktiva känner till verksamhetens riktning. En målsättning som grundar sig på 
utveckling av prestation istället för resultat gör att den aktive uppnår högre grad av inre 
motivation (Bull, 2001; Hassmén, Hassmén & Plate 2003). Samtidigt visar forskning att 
individuell utveckling av nya färdigheter är en av de viktigaste faktorerna till motivation och 
att fortsätta sitt idrottsdeltagande (Weinberg & Gould, 2003).  
 
Hur stort inflytande och hur mycket de aktiva kan påverka träningen är skiftande. 
Intervjuresultatet påvisar att tränarna gärna planerar träningarna själva men de aktiva få ha 
synpunkter på träningen efteråt. Samtidigt upplyser tränarna att konsekvenserna ser olika 
ut för olika målsättningar. Teorin om hur självbestämmande individen är över sina val, 
tyder på att ju mer en person kan se sig som upphovet till handlandet ju mer tenderar den 
att anstränga sig (Bull, 2001; Deci & Ryan, 2000). Resultatet kan inte påvisa att integrerad 
kontroll för individen är att föredra före yttre styrning men tränarna poängterar att de 
aktiva kan påverka målsättningen och Johnnys aktiva sätter till och med sin egen 
målsättning.  
 
En fascinerande tanke hade varit att de aktiva både planerade sin egen träning och 
målsättning, och sedan se vilka effekter det hade haft på deras prestation. Teorin beskriver 
att ju mer individen ser sig själv som upphovet till handlandet ju mer tenderar den att 
anstränga sig (Bull, 2001; Deci & Ryan, 2000). 
 

5.7 Deltagande och motivation 
Powell och Dysinger (1987) har gjort en litteraturstudie kring om det finns ett samband 
mellan att idrotta som barn och fortsatt idrottande i vuxen ålder.  De menar att det finns 
tendenser för ett samband men ingen klar forskning som klart visar det. Kan den selektion 
som finns inom barn- och ungdomsidrotten ha att göra med målinriktning. Det sker 
selektion redan mellan 5-8 års ålder (Peterson, 1998) för att få lag att prestera så bra som 
möjligt i form av resultat och i jämförelse med andra. Är det inte möjligt att sambandet 
mellan att idrotta som barn och idrotta i vuxen ålder elimineras på grund av denna 
resultatinriktning. Tävling och lek är något som är naturligt för barn och unga. Det spetsar 
till utövandet och ger motiv till att bli bättre. Selektionen och resultat-inriktningen medför 
att många barn får sitta på bänken, stå över tävlingar med mera, medan andra får delta jämt. 
Då är det ju inte konstigt att en del barn väljer att fortsätta upp i vuxen ålder medan andra 
väljer att sluta. Intervjupersonerna är överens om att lek och skoj ska karakterisera barn- 
och ungdomsidrott och att prestationsmål är att föredra framför resultatmål.  
 
Signifikanta andra (ledaren) förstärker den inre eller yttre motivationen genom om-dömen 
om personlig kompetens och prestationskontroll, vilket är extra kritiskt under barn- och 
ungdomsåren. Föräldrar, vänner, tränare och lärare används av barn och ungdomar som 
informationskällor, för att värdera deras förmåga och att fatta beslut om framtida 
deltaganden Redelius (1998). REA effekten eller selektion uppstår av att idrottaren själv 
genom en egen rangordning av sig själv och de andra i gruppen, men i situationen finns 
också ledaren vilken är den person som avgör vem som får deltaga. Ledarens personliga 
målsättning tillsammans med gruppens målsättning kan inverka på REA effekten eller 
selektion då målsättningar av yttre karaktär visat sig vara mindre bra gällande fortsatt 
deltagande. Yttre motivation som att vinna matchen leder till resultat för stunden men 
urholkar grupper av idrottande ungdomar. Ledaren är också med i den feedback som 
idrottaren får, och påvisar om de lyckats eller ej. Musch och Grondin (2002) anser att 
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föräldrar och ledare borde vara medvetna om REA effektens inverkan på individen för att 
få den att minska.  
 
Yttre motivation kan finfördelas i flera typer av kontroll. Ola Härstedt lägger ger mycket 
beröm vid god träningsdisciplin och förklarade samtidigt att de som inte är med på de sista 
träningarna inför tävling vågar han inte ha med. I forskningslitteraturen beskrivs detta 
tillvägagångssätt som yttre kontroll (se kap 3.4.4). Det ligger nära introjicerad kontroll 
vilket innebär att de aktive känner press på att komma till träningen, då handlingen inte 
självvald utan sätts av omgivningen. Tillvägagångssättet och det auktoritära ledarskapet 
(Gunnarsson och Persson, 1998) kan leda till skuldkänslor och ångest. Handlandet går 
ihop med självbestämmande teorin (Bull, 2001) då kompetensbehovet innebär att 
människan har en inneboende strävan att hantera sin omgivning för att öka sin kompetens 
inom olika områden. Individens kontroll över situationen har alltså betydelse för 
motivationen, det vill säga det finns ett samband mellan hur den aktive ifråga kan 
kontrollera sina val och hur länge personen tenderar att fortsätta. Uppgiftsorienterade 
individer har större möjlighet att känna glädje till idrott genom deras interna 
belöningssystem (Hassmén, Hassmén & Plate 2003). 
 

5.8 Förslag på framtida forskning  
Under tiden uppsatsen skrivits har det uppkommit många olika nya frågor, som hade varit 
intressanta att arbeta vidare med om resurserna fanns. Området idrottspsykologi är oerhört 
brett och många delar behöver fortfarande studeras närmare. Nedan rekommenderas några 
olika förslag för framtida forskning. 
 

• Utforskandet av vilka efterföljande effekter som olika typer av 
motivationsklimat för med sig på idrottarnas självförtroende.  

 
• Globala skillnader gällande vad som motiverar aktiva till att idrotta. Är 

motiven till idrottande i U-länder, annorlunda än i I-länder? 
 

• Vad motiverar ledare att fortsätta träna sina aktiva år ut och år in? 
 

• Studera graden av inflytande kontra motivation. Skulle en större 
medvetenhet i och om självbestämmandeteorin kunna påverka 
motivationen hos de aktiva. Områden som skulle vara intressanta att 
studera är: tränare och aktiva, lärare och elever, arbetsgivare och 
arbetstagare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    50 
 
 

6. Slutsats 
De slutsatser som kan dras av denna undersökning gällande ledarskap och motivation är 
att en klar majoritet, fyra av de fem tränarna som deltog i undersökning arbetar som 
forskningen förespråkar, det vill säga uppgiftsorienterat. De fokuserar på processen och 
individens utveckling, istället på resultatet. Det är en av de faktorer som de sedan själv 
anser bidrar till motiverade aktiva.  
 
Tränarna är ense om att träning för barn och ungdomar skall bedrivas i form av lek, och 
fokus skall vara på att ha kul. De tonar ner tävlingsaspekten och jämförelsen med andra 
under barn- och ungdomsidrott. Efter hand som de aktiva blir äldre önskar samtliga 
tränare att det skall finnas möjlighet att välja träningsriktning och intensitet, men samtliga 
fem tränare poängterar att alla barn bör få delta under barnidrotten.  
 
Fyra av fem tränare utövar ett maktförhållande till aktiva som medför att de kan 
kategoriseras som demokratiska situationsanpassade tränare. Detta medför att de aktiva 
har inflytande i flera delar av idrottsutövandet och ett vanligt exempel är den gemensamma 
målsättningen. Tränarna vill att det individuella ansvaret ökar med stigande ålder, vilket 
stämmer väl överens med den forskning som redogjorts. Tränarna försöker ge deltagarna 
möjlighet till självbestämmande, det vill säga de funderar på vad de kan delegera och vad 
de själva tar ansvar för. Exempelvis så planerar samtliga tränare träningen själv, men 
målsättningar sätts gemensamt med de aktiva. De aktiva får gärna vara kreativa och styra i 
tävlingssituationen och både individuella och gruppsamtal rekommenderas för att hålla 
motivationen hög. 
 
Förmågan att kommunicera och samarbeta är två viktiga faktorer för att lyckas som 
tränare. För att bli något måste man arbeta tillsammans. Alla individer börjar inte från 
samma nivå och kan inte heller gå i samma fotspår och använda samma medel för att nå 
framgång. Därför arbetar fyra av de fem tränarna individanpassat och personliga 
målsättningar sätts upp. 
 
Tränarna tycker att deltagare behöver bli sedda och uppmärksammade, speciellt barn och 
ungdomar. Den kommunikation eller feedback som var att föredra var den av teknisk och 
objektiv karaktär där person och sak särskildes. Det är viktigt att både ge positiv och 
negativ feedback av flera skäl. De aktiva lär sig känna både vad som är rätt och fel, de 
aktivas tillit till tränaren växer om feedbacken är korrekt och trovärdig, uppmuntran och 
positiv feedback visar sig vara viktigt för motivation. 
 
Tränarna poängterade också att ur glädje kommer motivation och med motivation kommer 
prestation, vilket påverkar resultatet i rätt riktning. Tre av de fem tränarna försöker lära sina 
aktiva att titta på sin utveckling istället för resultatet. Eftersom forskning visar att tränarnas 
inställning påverkar de aktivas egen målorientering, innebär detta de aktiva själv får fokus 
på inre motivation, vilket är bra då denna typ av individer tenderar att fortsätta att idrotta 
högre upp i ålder än de som motiveras av yttre faktorer.  
 
Tre av fem tränare försöker även skapa gruppkänsla. Det kan göras på olika sätt, men 
tränarna menar att genom en gruppkänsla höjs allas motivation i träningsgruppen. Ett sätt 
är att göra saker tillsammans utanför träningen som också utvecklar de aktiva psykiskt.  
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Bilaga 1. Projektplan 
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Bilaga 2. Kontakt E-post - Motivation och Ledarskap! 
 
Hej!  
    
Vi är två idrottslärarstudenter som just nu håller på med vårt examensarbete. Syftet med 
arbetet är att genom en kvalitativ studie undersöka hur erkänt duktiga tränare tänker och 
praktiserar för att motivera sina aktiva, samt hur ni anser att träningen bör anpassas för att 
upprätta ett positivt motivationsklimat i olika åldersgrupper. 
 
Vi anser dig vara en erkänt duktig tränare, som vi gärna skulle vilja göra en intervju med. 
Intervjun är beräknad att ta max en timme. Examensarbetet kommer inte att användas i 
kommersiellt syfte, utan kommer att finnas publicerad för allmänheten i Malmö Högskolas 
digitala uppsatsregister. 
 
Vi kommer inte att testa dina kunskaper på något sätt. Vi vill endast studera dina 
värderingar och utifrån detta finna likheter och olikheter mellan tränare på din nivå. Ett par 
veckor efter intervjun kommer vi att skicka ut dokument till dig med en sammanfattning av 
vår intervju. Efter att ni har läst denna, så korrigerar vi eventuella missförstånd efter dina 
önskemål. Denna sammanfattning kommer att ingå i den slutgiltiga rapporten, samt även 
vara underlag för analys.  
 
När uppsatsarbetet är avslutad (februari. 2006), skickar vi gärna en kopia av rapporten till 
dig. Vi hoppas resultatet inte bara skall vara intressant för oss, utan även för dig och andra 
aktiva tränare och ledare.  
    
Var?: Om du inte befinner dig i Malmö, så reser vi till dig. 
När?: v.48-51, när har du en timme över?  (Ge gärna flera förslag).   
 
Vi skulle verkligen uppskatta er hjälp! 
 
Vänliga Hälsningar  
    
 
Mattias Isberg & Johan Lindblad 
Idrottsvetenskap, Malmö Högskola 
Ledarskap@mrisberg.com 
Tel. 040-925988 / 0732-174021 
 
 
Handledare:  
Sverker Bengtsson 
Universitetsadjunkt Idrottsvetenskap 
Malmö högskola 
Sverker.bengtsso@lut.mah.se  
Tel. 040-6658301 
 

    

(Mer info om examensarbetet finner du på: www.MrIsberg.com se projekt) 
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Bilaga 3. Godkännande E-post 
 

Hej! 
  
Vi har nu transkriberat din intervju och sammanställt den i form av en 
meningsstrukturering. Att meningsstrukturera innebär att en text organiseras tidsligt och 
socialt för att avslöja sin mening i förhållande till studiens syfte. Man reducerar den 
insamlade informationen, och formulerar om intervjusvaren till en sammanfattande 
berättelse med röd tråd (Kvale, 1997). 
  
Vad vi nu önskar är att du läser igenom det bifogade dokumentet som innehåller denna 
strukturering. Skulle det vara något som du anser att vi formulerat felaktigt, korrigerar du 
detta, och markerar texten med rött. 
  
När detta är klart, bifogar du dokumentet i ett mail på nytt och skickar tillbaka det.    
 
 
 
  
Med vänliga hälsningar 
 

Mattias Isberg & Johan Lindblad 
Idrottsvetenskap, Malmö Högskola 
Ledarskap@mrisberg.com  
Tel. 040-925988 / 0732-174021  
  
Mer information om projektet finner du på www.MrIsberg.com  
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Bilaga 4. Mall för meningsstrukturering  
 
 
Var och Vem, vilka har han lett? 
 
Beskriv hans karisma  
 
 
 
Vad är Motivation för honom? 
 
Hur praktiserar han?  
Belöning, bestraffning, feedback, misslyckande,  
 
Hur påverkar han deras motivation och självförtroende?  
 
 
Hur sker selektion vid tävling? 
 
Kan de aktiva påverka och hur? 
 
Ålderskillnader vid träning? Hur vill han att barn och ungdomsidrott skall bedrivas? 
 
 
 
Är han resultat- eller processorienterad.  
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Bilaga 5. Intervjuguide och motivering av frågor. 
 
Denna intervjuguide är inte anpassad efter din specifika situation, därför kommer du vid 
vissa frågor få sätta dig in i situationen och besvara hur du hade praktiserat.  
 
Demografiska frågor 
 
Plats 
Intervjuarens namn 
Datum 
Typ av intervju 
Intervjupersonens namn 
Födelseår 
Idrott och förening 
Ledaruppgift idag 
Utbildning (idrott och civil)  
 
Framtida ledarambition 
Hur många aktiva tränar du och hur många grupper är du ansvarig för? 
Hur länge har du varit tränare? 
Hur länge har du varit tränare på elitnivå? 
Vem eller vilka (för och efternamn) av dina aktiva har lyckats bäst? 
  
Allmänna frågor om ledarens värderingar och praktiserande  
 

1. Finns det några normer, regler, policys vilka tränare måste förhålla sig till 
inom din idrott? 

Styrs ledare av några lager, policys eller de kan välja att bete sig som de vill? 
 

2. Vad innebär motivation för dig? 
Fånga tränarens bild av motivation. Skulle denna vara annorlunda som beskrivs i 
litteraturen är detta västenligt att beakta.  
 

3. På vilket sätt påverkar du dina aktivas motivation? 
(Träningsplanering, målsättning, kommunikation, övriga faktorer kommer besvaras i 
andra frågor) 
Hur han motiverar. 
 

3.b Finns det andra faktorer som motiverar dina aktiva? 
För att se om tränaren är medveten om att andra faktorer/agenter har betydelse för 
motivationen 
 
 

4. Hur planerar du och vilket inflyttade har de aktiva på träningsplanering 
och målsättning? 

 
5. Under en tävling, beskriv hur kommunikationen kan se ut mellan dig och 

de aktiva? 
 

5.b Vem fattar beslut om förändring? Varför?  
 

(4-5) För att undersöka en tränarens ledarskap utan att leda (Kvale, 1997) honom mot 
en viss ledarstil har vi valt att utgå ifrån hans agerande samt hans förställningar om 
maktförhållande. Hur en tränare agerar är avgörande för vilken ledarskapstil som han 
eller hon hamnar inom. Samtidigt så är det möjligt att genom att studera deras åsikter 
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och värderingar kring maktförhållandet under träning kunna kategorisera ledarna 
utefter ledarskapstilar (Gunnarsson & Persson, 1998).   
 
Mål och målsättningar är en viktig källa för motivation och ett effektivt sätt att rikta och 
trappa upp ansträngningen.   

 
Ledarstilen är intressant eftersom den utgör ett beteendeperspektiv (Hassmén, Hassmén 
& Plate, 2003). Motivationsklimatet formas efter hur ledaren agerar, vilket grundar sig i 
hans process/resultatorientering. 
 

6. Ska man låta alla delta lika mycket? Varför? Är det likadant oberoende 
ålder? 

Att få delta eller inte påverkar motivationen. Att känna att man är självklar, eller får 
jobba för sin plats är en annan aspekt. Att selekteras för att man inte är så bra som 
andra, kan hindra utvecklandet och försämra självförtroendet.   
 

7. Hur kan du påverka dina aktivas självförtroende? Positivt/negativt?
  

Här vill vi se hur tränaren praktiserar för att aktivt förbättra sina aktivas 
självförtroende. Själförtroendet är kopplat till motivation och målinriktning (Hassmén, 
Hassmén & Plate, 2003).  
 

8. Uppmuntran är en form av belöning. Vad uppmuntrar du mest hos 
individen? Gör en lista och rangordna 1=viktigast. Förklara din gärna.  

Hård träning 
Tappra försök 
Förbättrad färdighet 
Bra attityd 
Vinster 
Träningsnärvaro 
 

8.b Hur syns det på dina träningar/tävlingar? 
 
8.c Anser du detta är det optimala tillvägagångssättet? 

 
Visar dels om tränaren är objektiv, dels vad tränaren tycker om sitt eget 
tillvägagångssätt.  

 
Tränaren påverkar sina aktiva i hög grad genom att visa vad han tycker är viktigt och 
belönar efter. Denna fråga besvarar vad just denna tränare har för åsikter och 
värderingar, samt hur han praktiserar, vilket ger oss en indikation på om han är 
process- eller resultatinriktad.   
 
 
 

9. Vad anser du om och hur praktiserar du gällande: 
(Det är viktigt att förklara hur du arbetar och inte hur man borde göra) 

 
a. Belöning?  

 
b. Bestraffning? 

 
c. Feedback? 

 
d. Misslyckande?  

 
Alla dessa begrepp är mycket viktiga faktorer som påverkan motivationen. Ur svaret 
hoppas vi kunna besvara stora delar av studiens syfte.  
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Etikfrågor 
 

10. Hur viktigt är fair play inom idrotten för dig? 
Här ser vi om tränaren tycker att rent spel och schyssta metoder är att föredra framför 
fusk. Fusk är ofta kopplat till att vilja vinna, vilket är kopplat till en stark yttre motivation. 
 

11. Du är på tävling och dina aktiva har kommit på ett sätt att fuska och 
lyckas vinna. Hur reagerar du?  

(dopning, tjuvstart, oschysst spel, förstöra motståndarens möjligheter eller material) 
Här får vi ett mer konkret svar på hur viktigt tränaren tycker att fair play är.  
 
Barn och ungdomsfrågor 
 

12. Är det någon skillnad på hur man motiverar som tränare vid barn (<12), 
ungdom (13-19) och vuxen åldersgrupp (>=20)?  Beskriv var och en för 
sig.  

Vi har redan frågat om vad tränaren han anser och hur han praktiserar. Nu vill vi 
undersöka hur han hanterar olika åldersgrupper.  

 
13. Hur tycker du man ska anpassa och planera barn och ungdomsidrott för 

att få dem att fortsätta att idrotta in i vuxen ålder? 
Här vill vi undersöka tränarens åsikter och värderingar gällande motivationsaspekter 
som medför att ungdomar fortsätter upp i vuxen ålder. 
 

14. Hur kan du lära barn att värdera sina insatser utan att bara räkna segrar? 
Frågan besvarar hur tränaren tänker kring sitt praktiserande, gällande inre och yttre 
motivation.  
 

14.b Vad innebär att göra sitt bästa? 
Följdfråga till förra frågan som ytterliggare besvarar tränarens tankar och 
praktiserande gällande inre och yttre motivation.  

 
 
 

15. Du har en grupp 8-10 åringar. Det är tävling på lördag och du ska ta ut 
laget/truppen som ska tävla. Det är hälften av dina aktiva. Vilka kriterier 
skulle du utgå ifrån och varför? 

Frågan konkretiserar problematiken i en vanligt förekommande situation för tränare.  
 

16. Det står i ”Idrotten vill” (RF:s verksamhetsidé) att barn och ungdomar 
ska idrotta efter sina villkor och förutsättningar. Hur skulle du tillgodose 
dessa direktiv? 

Inre motivation är starkt kopplat till upplevelse av kompetens och inre kontroll.  
 

17. Brukar du uttala dig om spelares framtida möjligheter att lyckas i sin 
sport?  Om ja, varför?/ om nej, varför inte? 

Man kan aldrig säga hur bra en spelare kommer bli i vuxen ålder. Däremot så tränaren 
antingen motivera för stunden, eller amotivera för livet. 
 

18. Du leder en grupp tonåringar, ni går till final i en tävling/turnering. Alla 
har fått deltaga lika mycket hittills. Hur gör du nu? 

 
18.b Hur viktigt är det att vinna? 

Frågan konkretiserar problematiken i en vanligt förekommande situation för tränare.  
 

19. Hur skulle du vilja att din idrott ser ut år 2020? 
En lättsam fråga angående visioner.  
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Tack så mycket och lycka till i framtiden! 
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Bilaga 6. Transkribering Bengt ”Bengan” Johansson 

 
Demografiska frågor 
 
Plats Scandic Hotell, Halmstad 
Intervjuarens namn Mattias Isberg, Johan Lindblad 
Datum 21/12 
Typ av intervju Personlig 
Intervjupersonens namn Bengt ”Bengan” Johansson 
Födelseår 1942 
Idrott och förening Handboll 
Ledaruppgift idag Ereoperiska Handbollförbundet IHF, coachning och metodikgruppen 
Utbildning (idrott och civil) Gymnastikdirektörs utbildning vid Stockholm universitet. 
1966-68 högre idrottslärarutbildning, Halmstad Högskola. Pedagogik och sociologi på 
Göteborgsuniversitet. Snart Master coach inom handbollen (högsta utbildningen i EHF, 
Europeiska Handbolls Förbundet).  
 
Framtida ledarambition  
Ledarskapföredrag ute på företag 
 
Hur länge har du varit tränare? 
Har hållit på med handboll i 50 år. Mitt första ledaruppdrag var när jag började på GIH 
1966, alltså nära 40 år sedan.  
 
Hur länge har du varit tränare på elitnivå? 
Jag var tränare i division 1, 1966. Sen var jag spelande tränare för Drott 1974-75, vilka jag 
blev svensk mästare tillsammans med. 1976-1988 var jag ledare i Drott men jag hade ett 
uppehåll mellan 84-85. 1978-79, 1984 och 1988 blev det SM-guld med Drott där jag var 
ledare. 1988-2004 var jag förbundskapten för Svenska Handbollslandslaget.  
 
Vilka är dina främsta meriter som tränare? 
1990 och 1999 vann vi VM-guld. Fyra EM-guld 1994, 1998, 2000, 2002. Sedan kan man 
väl säga att det var tungt att förlora tre OS-finaler, 1992, 1996 och 2000. Av 12 stora 
finaler har vi vunnit sex, vilket är 50 procent, det är väl okej! Sedan har vi då 14 medaljer, vi 
har vunnit 40 turneringssegrar ute i världen under den här tiden (1988-2004). Jag har väl 
varit med och lett landslaget under cirka 500 matcher.  
 
Jag har varit årets idrottsledare 1990 och 1999, tror jag. Jag har även fått TT-journalistpris, 
bäste ledare, som Lagerbäck fick i år (2006). Vid Globengalan första året fick jag pris som 
årets ledare. 1990 var det Prinsens plakett, det var väl centralföreningen för idrottens 
främjande som delade ut det. Det är en massa sånt här, årets Hallänning, kulturpris av 
Landstinget i Halmstad. Sedan har jag blivit hedersmedlem i Halmstad kommun, där bland 
annat Per Gessle och Marie Fredriksson finns med. Det är inte så många som har blivit 
det faktiskt.   
 
 
 
 
Allmänna frågor om ledarens värderingar och praktiserande  
 

1. Finns det några normer, regler, policys vilka tränare måste förhålla sig 
till inom din idrott? 

Alltså jag har ju alltid haft överenskommelser med mina spelare, så då har vi ju diskuterat 
hur vi ska bete oss, både utåt och inåt. Detta gör vi tillsammans och med ett eget ansvar. Vi 
arbetar med att föregå med gott exempel, vi har ju inte haft några skandaler. För mig som 
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tränare gäller att alla är lika värda oavsett om man är bäst i handboll eller om man är 
mindre bra. Man har ju olika roller på planen liksom man har olika roller utanför planen. 
Jag har försökt att sammansvetsa laget genom att göra en massa saker utanför planen. Då 
jag har lärt känna dem väldigt väl, genom teambuilding eller projekt. Vid varje 
träningsläger gjorde jag alltid något utanför idrotten. Jag tycker idrotten ska ge ett 
mervärde utöver idrott. Detta för att lära känna varandra, en del är bra på handboll, andra på 
musik och andra på IT. Olika talanger kom fram, så man värdesatta varandra i laget mer. I 
det här laget (landslaget) så skiftar utbildningsnivån oerhört, så jag har försökt ta fram 
personligheter hos var och en. Men jag ville visa att alla är lika värdefulla trots olika 
utbildning. Detta för att laget ska nå framgång. Den största bakomliggande faktorn till 
detta var eget ansvar, vi tränade för att bli etta och inte femma. Jag träffade dem i början 
som förbundskapten 90 dagar om året och 30 dagar i slutet, då måste de sköta sig alla de 
andra 270 dagarna själva, det gäller ju inte bara och träna när man är med landslaget.   
 

2. Vad innebär motivation för dig? 
Om man säger så att glädje ger ju motivation. Så att ha glädje och personlig utveckling 
under tiden i landslaget är viktigt. Att man får vara med om mycket, får många aha 
upplevelser, få träffa människor, får se världen, det oväntade händer, det är inte bara att man 
står på en handbollsplan eller att man lyfter skrot. Att göra något som man inte har gjort 
innan i livet gör att man får en personlig utveckling vilket gör att man får bättre motivation. 
Pengar är inte det viktigaste, utan det är vänskapen och att man har framgång. Glädje 
skapar bättra motivation, bättre inlärning och bättre psykosocial miljö. Vinnarna i 
näringsliv och idrott är de som lägger ribban på rätt nivå och de som har glädje i laget och 
det är inte en massa prestige som styr. Jag tror man kan köpa sig till ett lag och nå 
framgång under en väldigt, väldigt kort tid men inte över lång tid. Därför är det väldigt 
intressant att se hur Chelsea utvecklas, där är ju miljarder med.  
 

3. På vilket sätt påverkar du dina aktivas motivation? 
Genom samtal, se till så att deras fruar och familjer är med, så de får positiv feedback 
hemifrån, det tror jag var väldigt viktigt, att de fick var med lite då och då. Jag har lärt 
känna mina spelare väldigt väl, jag har haft fester hemma hos mig, vi har haft mycket 
träningsläger i Halmstad, vi har gjort resor till Kebnekaise m.m. Efterhand som jag har lärt 
känna dem, har de fått mer och mer frihet. Frihet skapar ansvar.  
 
Ständig utveckling av spelet är också viktigt för motivationen. Jag hade spelarråd, med 
både äldre och yngre spelare däri. De fick tala om när träningen var dålig och när 
träningen var bra. Det var inte mitt spel eller deras spel utan det var vårt spel, det tror jag 
också är väldigt viktigt, att man spelar vårt spel. Vid halvtid går jag inte in och skäller om 
det har gått dåligt, utan vi resonerar oss fram till ett bättre spel.  
 
 

3.b Finns det andra faktorer som motiverar dina aktiva? 
När man vinner, när man ser att man lyckas. Min position är så att om andra lyckas så 
lyckas jag. Den psykosociala miljön, grejer som att bli sedd, att bli erkänd, få vara med och 
bestämma, att ha en roll, att betyda något, enkla saker, det är motivation, en klapp på axeln. 
Aldrig skälla, hellre humor än humör! Jag ser så mycket humör i idrotten som skapar 
konflikter. Andra saker är att lösa konflikter, ta upp det till ytan och hantera det så att det 
blir två vinnare, inte peka ut någon. Jag tror mycket på delat ansvar!  
 

4. Hur planerar du och vilket inflyttade har de aktiva på träningsplanering 
och målsättning? 

Ja de har väl all inflytande på det men det är alltid jag som tar ut laget och det är alltid jag 
som lägger upp träningarna. Men de får ju ha synpunkter på det, men för det kan de inte 
komma och ändra på en träning just den dagen. Vi siktar aldrig på att ta guld, istället siktar 
vi på att bli två tiondelar bättre på 30 meter i snabbhet, om vi kan lyfta 15 kg mer i 
bänkpress, om vi kan bli lite starkare i benen, om vi kan hoppa lite högre och vi lär oss 
några nya kombinationer. Då kan vi ta medalj. Målsättningar ska vara i prestationer, det 
ska inte vara i resultat, då är man snett ute. Det är precis som i näringslivet, alla de som 
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sätter resultatmål de är snett ute (vi ska ha en omsättning på 50 miljoner, vi ska ha fem 
miljoner i vinst). Målsättningen ska vara för var och en och alla tillsammans blir vårt 
resultat.  
 

5. Under en tävling, beskriv hur kommunikationen kan se ut mellan dig 
och de aktiva? 

Min åsikt är att ju mindre spelplan ju mer kontakt har man, man kan ju ifrågasätta det när 
man står och skriker på bänken, om man egentligen når dem? Jag når ju killarna när de 
byter ut och in. Vi har ett spel och det spelet ska genomföras med hjälp av våra 
spelmotorer. Funkar inte den ena spelmotorn, så sätter jag in nästa. Jag styr ju själva spelat 
i och med att jag har skrivit en bok på 100 sidor om hur vi ska spela. Sedan är det deras 
kreativitet på banan som avgör hur spelet kommer att vara. Det är ju därför jag vill ha 
kreativa spelare, som kan komma med idéer.  
 

5.b Vem fattar beslut om förändring? Varför?  
Det är ofta vi tillsammans. Det är ju alltid någon som har någon synpunkt, men det kan ju 
vara jag också. Ibland kommer jag med idéer, ibland frågar jag dem, för det mesta kommer 
de med idéer. Det är ett bra samspel, kommunikation från alla parter.  
 

6. Ska man låta alla delta lika mycket? Varför? Är det likadant oberoende 
ålder? 

Det blir det automatiskt att de inte gör, för plötsligt för kvällen så är det en som har hand 
om IT, videofilmerna eller frågesporten, då är det han som sköter det. Jag tycker det är 
ledarens sak att tala om vad som gäller tills de har lärt sig så pass mycket att de själva har 
någon idé om det. Men det är ganska lätt att manipulera barn fram till 12, 13, 14 år, så det 
är ingen merit att vinna. Det är ingen merit att vinna, det är en manipulation, skulle jag 
säga. Den tiden ska man utbilda dem. Fostran och utbildning är idrottens främsta uppgift, 
det är ju inte att vinna. Det är många som har missat det. Ledarnas största status är ofta att 
deras lag vinner, men det är fel. Och föräldrarna är ju käpprätt åt helsicke där, för de tycker 
bara deras son eller dotter ska spela. Den bästa 10 åringen kanske inte är bäst när han är 
20 och den sämsta 10 åringen är bäst när han är 20, det vet man inte.  
 
Man kan till exempel bestämma att det här året så toppar vi i två matcher, i alla andra får 
alla spela ungefär lika mycket. Alla ska spela på alla platser. Vi kanske inte bara spelar 
handboll, utan gör andra idrotter.  
 

7. Hur kan du påverka dina aktivas självförtroende? Positivt/negativt
  

Genom att ge dem bra feedback och låta de prata om hur de känner sig. Det började vi 
med 1996, debriefing (känsla och handling) kallade vi det för. Hur jag känner under 
matchen och hur jag har handlat och vad jag tycker är svårt på matchen. Detta brukar 
mynna ut i att tala om vad jag gjorde bra och vad jag kan göra bättre, och vad laget gjorde 
bra och vad laget kan göra bättre. Det handlar inte om det som jag gjorde dåligt, för det 
kommer fram ändå. Man självrannsakar sig själv. Alla vet när de gör bra eller när de gör 
mindre bra. Jag har aldrig skrikit på en spelare som skjutit över, han vet ju själv att han har 
gjort det. Egentligen är det inte vad man säger, utan vad man gör. Det är klart att man visar 
det med kroppsspråket ibland. Min inställning är att alla gör sitt bästa, sedan är man mer 
eller mindre bra. Det är så här man höjer deras självförtroende. Man ser ju saker och ting 
på olika sätt om man är kantspelare, spelmotor, linjespelare, målvakt, tränare eller 
materialare. Det är precis som när du är på ett jobb, chefen ser ju jobbet på ett helt annat 
sätt än medarbetaren eller mellanchefen. Man måste få med alla infallsvinklar för att få 
nuläget att stämma! Ofta gör man ju fel genom att chefen bara går in och säger hur de ska 
vara, han ska ju gå ner och lära känna han som står vid svarven. Det är han som står vid 
svarven som ska tala om för chefen hur det funkar, inte chefen för honom. Då får han vid 
svarven en högre motivation. Ibland när jag har träningar så låter jag mina kantspelare 
vissa hur man gör knorrar. Skulle jag tala om hur man gör en knorr, det skulle aldrig bli 
någon knorr.  
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8. Uppmuntran är en form av belöning. Vad uppmuntrar du mest hos 
individen?  

Ja, det är väl det mesta, tycker jag. Efter matchen tar jag dem i hand till exempel, så om vi 
förlorar eller vinner. Jag uppmuntrar försök, bra försvarsspel, bra anfallsspel. Jag tittar 
kanske inte på den som gjort flest mål, jag kanske tittar efter den som följer riktlinjerna i 
vårt spel. Jag ser ju spelet på ett annat sätt än pressen och journalisterna gör. När det går 
riktigt dåligt så talar jag om mina känslor, jag talar mycket om känslor. Uppmuntran är 
också att få en lite present, att få bli bjuden på galor, till kungen, till regeringskansliet.  
 
Rangordna 1=viktigast. Förklara din gärna.  

Hård träning 
Tappra försök 
Förbättrad färdighet 
Bra attityd 
Vinster 
Träningsnärvaro 

 
Har han en bra attityd så gör han väl det mesta! Det är inte säkert att hård träning är bra.  
 
 
 
 
 
 

8.b Hur syns det på dina träningar/tävlingar? 
Man ser ju när de gör sitt bästa. Jag säger alltid mycket bra, aldrig jävla dåligt till någon. 
Jag säger även fint inspel, bra avslut. Efter att de har gjort mål ska de göra segergest, visa 
sin glädje när de gör mål. De får inte göra samma segergest. Viktigt är att visa en bra 
attityd mot motståndaren.  
 

9. Vad anser du om och hur praktiserar du gällande: 
 

a. Belöning?  
Landslaget har inte varit till för att känna pengar utan ett skyltfönster, precis som 
friidrottslandslaget idag. De tjänar inga pengar, när de är med landslaget. Han 
(friidrottslandslagets förbundskapten) har då bildat ett lag med individer från olika grenar 
precis som vi med handbollen. Vi har kantspelare, niometersspelare, målvakter och så 
vidare, som ser olika ut och är olika, vilka ska bilda ett lag med gemensam målsättning. Jag 
tror att pengar som belöning kan skapa problem, jag jobbar mer med personlig utveckling, 
att betyda något, att vara viktigt. Jag jobbar inte med pengar.  

 
b. Bestraffning? 

Vid problem är det lagkaptenen som tar tag i det och sedan är det jag som tar tag i det 
genom att jag pratar med individen. Men han får många chanser, dock inte hur många som 
helst. Man kan väl säga det att det är väldigt få spelare som har misskött sig, de är ytterst 
få. De som har det har fallit ur.  
 

c. Feedback? 
Genom att tala om hur jag känner det, vad jag ser och hör. De får ju själv tala om hur der 
känner, ser och hör. Jag kan inte acceptera att de sitter inne med en mössa på. Nu när 80-
talisterna kom så hade de mössor på sig. Då frågade jag dem varför de hade det. Det var ju 
därför att de inte hade kammat sig. När jag var tränare i Drott på den tiden så skällde jag 
ganska mycket, men när jag kom i landslaget så slutade jag med det. Jag har kanske till 
och med varit för demokratisk, men det ser jag mer som en fördel än en nackdel.  
 

d. Misslyckande?  



    72 
 
 

Sänka målsättningen, är ni beredda att sänka målsättningen nu? Nu har vi inte nått upp hit. 
Vi har kanske inte kvalifikationer att nå så här högt nu, utan vi få kanske sänka 
målsättningen. Vad vill ni egentligen? 
 
Vid sämre resultat vid styrktesten var det enskilt samtal med mig, läkarna och de andra 
ledarna där vi gick till djupet med det sämre resultatet. Där han (spelaren) fick förklara, det 
var inte så att man skällde på honom. Han kanske hade byggt hus, fått barn eller hade det 
taskigt hemma med tjejen. Det kanske var förklaringar till det och att han skulle bättra sig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Etikfrågor 
 

10. Hur viktigt är fair play inom idrotten för dig? 
Ja, det är ju viktigt för det växande släktet men brott lönar ju sig, det är bara att konstatera. 
Men det är viktigt att man har fair play för det växande släktet och att man är ett föredöme. 
Men det fattar inte alla spelare eller ledare. De använder snus när de blir intervjuade, det är 
dålig stil tycker jag. Du ser ju Zlatan som sitter med en mössa på när han blir intervjuad, 
jag förstår inte det. Ljungberg har söndriga jeans och ska vara lite cool. Det har blivit 
mycket mer individualiserat idag. Man ska ha en image som idrottsman och musiker. Men 
ett föredöme tycker jag man ska vara.  
 

11. Du är på tävling och dina aktiva har kommit på ett sätt att fuska och 
lyckas vinna. Hur reagerar du?  

Det är väl inget som man uppskattar direkt. Det står ju inte i historieboken om man säger 
så! Gränsen går då man absolut inte får lov att skada någon. Det är för mycket våld i 
hockey, där journalisterna vill ha ännu mer våld. Det ska utdelas mycket mer röda kort.  
 
Barn och ungdomsfrågor 
 

12. Är det någon skillnad på hur man motiverar som tränare vid barn 
(<12), ungdom (13-19) och vuxen åldersgrupp (>=20)?  Beskriv var och 
en för sig.  

Barn ska ha mycket skoj, det ska vara roligt. Mycket lek med barn är viktigt och mycket 
koordinationsträning. Det gäller att träna mycket koordination från 3 års ålder och uppåt, 
inte fysisk styrka. Mycket spel och mycket bollträning är bra. Det behöver inte tvunget 
vara handboll, det kan vara fotboll, det kan vara basket, volleyboll, innebandy. Man kan 
hitta på egna kreativa lekar. Vid 14-16 års ålder får de själva vilken idrott de vill satsa på. 
 
Tittar man på idrotten i Sverige idag så tittar klubbarna för lite på individen. Man ska 
istället försöka anpassa individen efter idrotten, inte tvärtom. Klubbarna håller individerna 
kvar alldeles för länge, sedan får de inte vara med. Och då har de tappat koordinationen för 
andra grenar.  
 

13. Hur tycker du man ska anpassa och planera barn och ungdomsidrott för 
att få dem att fortsätta att idrotta in i vuxen ålder? 

Ja, genom att erbjuda många olika typer av grenar. Att man får vara med på många olika 
saker. Att idrottsföreningar mer går ihop och kanske kör idrottsklasser. Bara idrott helt 
enkelt, inte specifikt fotboll eller handboll, idrott helt enkelt. Det visar sig också att de som 
sent kommer med i toppidrotten, de stannar längre än de som kommer med tidigt. Vi har 
några exempel, Lövgren, Vranjes, Gentzel. De har aldrig varit med i något junior- eller 
ungdomslandslag, däremot så håller de på fortfarande.  
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14. Hur kan du lära barn att värdera sina insatser utan att bara räkna 
segrar? 

Jag tycker föräldrar ska fråga barnen mycket mera om det var roligt, istället för att fråga 
blev du etta eller tvåa? Blev du bäst på provet i skolan eller? Det är mycket roligare om 
man får säga att man klarat 15 av 20 frågor. Det är viktigt att inte ta med den där 
resultatfixeringen med andra, utan mer en jämförelse med vad ens egen kapacitet är.  
 

15. Du har en grupp 8-10 åringar. Det är tävling på lördag och du ska ta ut 
laget/truppen som ska tävla. Det är hälften av dina aktiva. Vilka 
kriterier skulle du utgå ifrån och varför? 

Ja, det är väl en lång planering då, vilka som ska spela. Idag är det ni fem som får spela, 
nästa gång är det ni. Det är en långsiktig planering tycker jag. Dels är det så att man 
kanske bör vara närvarande på träningen för att få vara med, man jag tvingar dem inte till 
det. Det tycket jag alldeles för många ungdomstränare gör. Tvingar sina spelare att träna, 
annars får de inte vara med under cupen. Så får det inte vara. Det ska vara mer 
säsongsbetonat vad man tränar, men spela matcher kan man göra ändå. På våren tränar 
man fotboll men man kan ändå spela matcher i handboll och tvärt om på hösten. Tränarna 
sätter för mycket skuld på sina aktiva.   
 

16. Det står i ”Idrotten vill” (RF:s verksamhetsidé) att barn och ungdomar 
ska idrotta efter sina villkor och förutsättningar. Hur skulle du 
tillgodose dessa direktiv? 

Genom att alla får vara med, alla ska få känna glädjen. Även om man kanske inte träffar 
bollen lika bra som Olle gör, så får man ändå vara med. Den killen kanske blir bäst om 20 
år, om han bara får tid på sig. Han har kanske aldrig spelat så mycket fotboll som Olle 
innan så det tar lite längre tid. Det är väl det ena. Det andra är att försöka behålla honom så 
länge som möjligt, för han blir kanske en klippa som ordförande sedan i klubben.  
 

17. Brukar du uttala dig om spelares framtida möjligheter att lyckas i sin 
sport?  Om ja, varför?/om nej, varför inte? 

Ja, det har väl hänt att jag har sagt att han har en bra potential. Det är ofta det journalisterna 
frågar efter. Jag talar aldrig i negativa termer om en spelare. Jag försöker sällan bara 
framhålla en spelare nar vi har presskonferens. Jag brukade alltid ta med olika spelare, 
även om journalisterna ville ha stjärnorna.  
 

18. Du leder en grupp tonåringar, ni går till final i en tävling/turnering. 
Alla har fått deltaga lika mycket hittills. Hur gör du nu? 

Jag toppar. Om det är två cuper vi ska vinna detta året så vill jag ju vinna dem. Sedan finns 
det mindre viktiga turneringar där jag inte skulle gjort så. Resultatet i sig är inte viktig, utan 
det är hur man tolkar det. Då kan man säga så här, du vi blev sexa i den här turneringen 
och vi spelade inte med de bästa spelarna, det var bra gjort. Medan andra skulle säga, okej, 
LUGI blev inte mer än sexa, skitdåligt. De har ju inte bakgrunden, de spelarna som var 
med tyckte det var kul och de kommer att satsa stenhårt i framtiden.  
 

18.b Hur viktigt är det att vinna? 
Det är jäkligt viktigt, det är superviktigt, och att göra sitt bästa. Sedan när man inte har 
vunnit, då ska man acceptera det. Det är väldigt svårt som ungdom, att göra det. Det är även 
svårt som 63 åring. Men är man i tävlingsmoment så ska man vinna, även om man inte 
spelar med bästa laget.  
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Bilaga 7. Transkribering Ingemar Linnéll 
 
Demografiska frågor 
 
Plats Hotel IBIS, Malmö 
Intervjuarens namn Johan Lindblad, Mattias Isberg 
Datum 19/12 
Typ av intervju Personlig 
Intervjupersonens namn Ingemar Linnell 
Födelseår 1951 
Idrott och förening Handboll 
Ledaruppgift idag Förbundskapten Herrlandslaget Handboll Sverige 
Utbildning (idrott och civil) GIH – Gymnastik Idrottshögskolan, plus extra pedagogik 
60p, Idrottslärare sedan 1980, Mastercoach i handboll 
 
Framtida ledarambition 
Jag har alltid haft förmånen och göra det jag vill göra, jag har inga andra tankar än att vara 
förbundskapten, det har jag inte haft innan heller. Det har blivit så här av sig själv. 
 
Hur många aktiva tränar du och hur många grupper är du ansvarig för?  
(Alla elitspelare.) De jag arbetar rent kroppsligt med, så är det ca 20 st, den hetaste 
gruppen. 
 
Vilka är dina meriter som spelare 
Spelade allsvenskt i IK Heim 1974-1978,  
i SoIK Hellas 1978-1981,  
tillbaka i Heim 1981-1984 där han bl.a. vann två SM,  
spelande tränare i BK Heid (Göteborg) 1984-1985, 
allsvensk igen i Hellas 1985-1987. 
 
Hur länge har du varit tränare? Hur länge har du varit tränare på elitnivå? 
Blev tränare i BK Heid 1982-1985 (Div II och I),  
Hellas 1987-1991 (Div I),  
Assisterande tränare Spårvägens damer 1993-1994,  
IF Guif 1994-1998 (ett SM-silver),  
Kolding IF, Danmark 1998-2001 (ett DM-guld, ett DM-silver, ett pokalguld och ett 
pokalsilver), 
Förbundskapten Sveriges U-landslag 2002-2003 (ett UVM-guld) 
Sportchef Kolding IF, Danmark 2002-2004. 
Förbundskapten svenska handbollslandslaget 2004- 
 
Vem eller vilka (för och efternamn) av dina adepter har lyckats bäst? 
Jonas Larholm, Kim Andersson, Erik Hajas, Pelle Linders, Sebastian Seifert, Fredrik 
Olander.  
Danska mästare (Kolding, Danmark), VM-guld U-landslaget, final med Guif på den tiden.  
 
 
 
Allmänna frågor om ledarens värderingar och praktiserande  
 

1. Finns det några normer, regler, policys vilka tränare måste förhålla sig 
till inom din idrott? 

Vi har ett regelverk som vi översätter till överenskommelser, som egentligen är Bengans 
gamla uttryck. Men jag har fortsatt att jobba med den typen av verksamhet. Däremot 
försöker vi utveckla så även de nya unga killarna känner sig trygga. Värdegrund, 
förhållande till varandra, förhållande till sin idrott, det är vad vi kallar för 
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överenskommelser. Men det blir ju inte det förrän vi lever efter det. Det är ett regelverk, 
men vi försöker göra det så levande som möjligt, så det blir något man accepterar. Exempel 
kan vara att man bör vara väl förberedd till match, vilket innebär att man bör sova och inta 
kost och dryck som är lämplig. Ett annat exempel är en sådan praktisk grej som att man 
stoppar ner sina handbollsskor i handbagaget, så vi kan spela matchen. Det är alltifrån 
praktiska detaljer till hur vi ställer upp när det är nationalsång för att få en gemenskap. Det 
viktigaste för media är hur man förhåller sig till uteliv och sådant.  
 

2. Vad innebär motivation för dig? 
Jag säger ofta drivkraft istället för motivation. Alltså något som aktivt påverkar mig mot de 
mål och visioner jag har satt upp. En förutsättning för motivation är att jag har något att 
mäta den mot, det är vad jag kallar mål eller vision. Intention använder jag ibland också när 
jag pratar med spelarna. Alltså varför vill jag göra det här?  
 
Min motivation som ledare är att mina aktiva har kul och roligt! 
 

3. På vilket sätt påverkar du dina aktivas motivation? 
Ganska mycket anser jag. Jag tror att det är min största del. Det är klart att det finns en 
praktisk del i ledarskapet, men den uppgiften skulle andra klara av. Jag tror att en av mina 
viktigaste saker är att jag påverkar dem som har svårt att finna någon typ av drivkraft. Jag 
tror att det finns olika typer av motivation, att det finns olika drivkrafter inom den 
verksamhet jag håller på med just nu. Det finns dem som bara vill vinna något stort, att 
bara ställa upp för Sverige, det kan vara en stor drivkraft för en del. Det skulle också 
kunna vara att komma ut och se andra delar av världen. Det skulle kunna vara ekonomi, för 
att få ett proffskontrakt, då är det bra att vara ett skyltfönster i landslaget. Jag tror att 
många drivkrafter kan verkar för framgång för laget. Det finns drivkrafter som är bättre 
och kanske säkrare för att få framgång än andra. Skulle alla tänka på pengar och 
proffskontrakt kan jag tänka mig det inte blir matchavgörande till vår fördel. Samtal och 
kommunikation har varit min väg, speciellt i mina klubblag har jag jobbat väldigt mycket 
med detta. När jag jobbade som heltid i Kolding (danskt klubblag) hade jag en grupp på 
15 man. Då hade jag ett fulltidsjobb, så jag hade mycket tid. Där hade jag i princip tre 
samtal per år med varje spelare, sedan blev det ett antal till med vissa spelare. I den 
mängden hade jag lite djupare individuella utvecklingssamtal. Det har jag gjort vid sidan 
om att jobba med gruppen. Det har blivit det sätt som jag tycker man kommer längst med.  
 

3.b Finns det andra faktorer som motiverar dina aktiva? 
Ja, massor. I ett landslag kan jag tänka mig att jag som ledare påverkar minst. Jag kan 
eventuellt leda någon in som inte har hittat precis rätt. I landslaget tror jag att de flesta 
skapar sina egna drivkrafter, de har kommit så här långt. Detta är en prestationsmiljö och 
man är tvungen att drivas av någonting. Eventuellt har jag i mina klubblag tidigare satt upp 
gemensamma mål, men det får man fråga de spelarna om. Jag brukade lägga in i mina 
samtal delar som berörde handbollen och delar som berörde den sociala biten. För det 
mesta handlade samtalen om idrott, prestation, familj och vardag tillsammans. Det är inte 
bara att sätta upp mål att man ska skjuta hårdare i september, utan samtalen är till för att få 
allting att gå ihop. Framförallt att få dem (spelarna) att lyfta upp frågor, då blir man säkrare 
på varandra (tränare – spelare) i diskussioner då man måste ta snabba beslut. Man vet hur 
man tänker om man känner varandra bättre.  
 
När man öppnar för samtal får man en del information att hantera, vilket kan ha inflytande 
på träning och målsättning. Jag tror att de (samtalen) har varit ett väldigt viktigt redskap för 
mig som ledare.  
 

4. Hur planerar du och vilket inflyttade har de aktiva på träningsplanering 
och målsättning? 

Det är svårt att svara generellt då jag har varit i både klubb och landslagssammanhang. 
Men i uppbyggande sammanhang som då jag kom till Danmark (Kolding) kände jag att 
jag var tvungen att vara tydlig i de spelsystem/spelmönster vi skulle köra. Det laget eller 
den verksamheten hade som målsättningen att bli bäst i sitt land. Det strategiska jobbet har 
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jag då gjort när jag kommer till de här miljöerna. Det största jobbet har varit att få en 
motivation eller en förståelse för mina idéer och hur jag har tänkt. Sedan har vi utvecklats 
på vägen tillsammans, men jag har startat med att visa min vision (hur jag såg på handboll). 
Jag har inte gett så stort inflytande i början. Så här har det även varit i landslaget, både U-
landslaget och seniorlandslaget. Men det är klart man ändras ju själv, jag var inte samma 
person 1982, vid mitt första tränaruppdrag som jag är idag. Man har samtidigt väldigt lite 
tid på sig när man kommer som ny tränare till ett lag, vilket har präglat mitt sätt att agera 
på. Jag har haft någon typ av ram att handla inom. Sedan har jag haft en stor dialog för hur 
vi ska komma fram till de här målen rent spelmässigt.  

 
5. Under en tävling, beskriv hur kommunikationen kan se ut mellan dig 

och de aktiva? 
På viktiga matcher försöker jag skapa en dialog trots all press utifrån. Även om jag har den 
målsättningen så är jag nog ganska rak och har klart för mig hur jag ska leda i just den 
situationen. Jag uppfattas nog som ganska styrande eller i alla fall målinriktad på hur vi 
ska lösa problemet, även om man ibland känner att man ska ge utrymme till spelare. Så 
vissa situationer på plan i matchen överlåter jag helt till spelarna.  
 

5.b Vem fattar beslut om förändring? Varför?  
Det kan vara jag som tar upp frågan om förändring men det kan vara de som hittar 
lösningen. Speciellt nu när man jobbar i landslaget för de är så skickliga på sin sak. De är 
fantastiskt skickliga på att se motståndarnas små detaljer. När man kommer in i matchen 
och coachning så är det de små sakerna som är viktiga, inte de stora begreppen. Jag tror 
det är viktigt som ledare att distansera och ha en överblick över situationen, vilket spelarna 
kan ha svårt för.  
 
Med utgångspunkt som idrottslärare finns det två vägar att gå, den ena är problemlösning 
och det andra mer styrning (styrd undervisningsform). I den styrda måste man kunna ha 
förmågan att ha ett svar också, och hur det ska vara. Men jag tycker nog att jag har använt 
rätt mycket av problemlösningssättet. Men det är ju inte att lämna ut frågan helt och hållet, 
utan det är att ge dem en chans att hitta en lösning. Sedan kan vi tillsammans hitta den 
bästa lösningen. Där tror jag man får ge och ta lite. Detta har jag använt även på 
ungdomshandboll. Jag har tränat mina döttrar, de är idag 16 år och de började när de var 
13 år. Mitt ledarskap är annorlunda när jag sitter på en bänk med landslaget och när jag 
leder mina tjejer (ungdomslag). Men engagemanget blir lika ibland. Man måste vara 
personlig i sitt ledarskap och där är jag nog ganska mycket på och lite jobbig. Jag vill driva 
saker, genom att ställa frågor eller få dem att jobba eller för att jag nog är ganska envis. 
Det finns likheter och olikheter men konsekvenserna är framförallt annorlunda. Att 
misslyckas med ett skott som 13 åring är ju inte lika viktigt som en seniorspelare i en 
kvalmatch eller i VM.  
 

6. Ska man låta alla delta lika mycket? Varför? Är det likadant oberoende 
ålder? 

Ja, om man ser på idrotten ska alla delta lika mycket gällande det de tycker är intressant 
och viktigt. Detta är en grundtanke som jag har, självklart. Sedan är det ju så att vem som 
kan delta är viktigt. Ibland så begränsar man det med ålder och kunskap i förhållande till 
de målsättningar man har. Speciellt när det gäller landslag, det är inte en realitet att alla ska 
kunna delta lika mycket. Så att de målen vi har satt kan ibland begränsa den tanken. 
Generellt anser jag att man ska delta så långt man kan i idrott. Jag gillar ju det danska 
sättet. Vi hade fem seniorlag när jag var i Danmark (Kolding). Idrottssystem i min värld, 
handboll, är uppbyggt så att man har ett seriesystem. Det finns en anledning till det! Jag 
tar alltid upp det, att det är väldigt få som kan bli danska eller svenska mästare. Och skulle 
alla hålla på för att bli det, så skulle vi inte ha någon idrott. Det måste finnas massa andra 
drivkrafter. Fem lag i samma förening där det femte var helt isolerat och en social 
verksamhet, fjärde laget lite mer, tredje ännu mer och andra laget ville gärna gå upp en 
division och elitlaget ville bli danska mästare. Jag har jobbat mycket för att vara tydlig i de 
mål vi har haft. Men när vi väl sätter upp målen så vill jag att de ska vara med så mycket 
som möjligt samt att hänsyn tas till deras villkor. Det är svårt att svara enkelt på en sådan 
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här fråga. Men det handlar mycket om regler. Man kan jämföra det med individuella 
idrotter där man kanske inte ens får ställa upp i vissa tävlingar om man inte klarat vissa 
kvalgränser, så enkelt kan man säga det.  
 
I barn och ungdomsverksamhet är det självklart inte likadant. Men så självklart och enkelt 
är det inte, jag har provat på att nu vara både förälder och tränare för mina tjejer. Det borde 
vara mycket mer processmål. Vi har faktiskt mycket mer processmål i landslaget än vad 
man tror. Skulle man tänka mycket resultat så glömmer man av att jobba i vardagen. 
Utveckling måste ändå vara det viktigaste. I ungdomsverksamhet skall man bestämma sig 
för att spela med alla, det gäller att vara väldigt tydlig där. Jag har jobbat väldigt hårt för det 
i mitt lag här, vi var 28 A-flickor som har varit det hela tiden, det är väldigt unikt tror jag. 
Här jobbar jag väldigt annorlunda. Fast att vi blev bästa lag i Stockholm så har vi alla 28 
kvar. Det gjorde att vi vid vissa tillfällen kunde spela för att vinna matchen och vid andra 
tillfälle spela med ett utvecklingslag där jag som ledare har ett engagemang på båda ställen. 
Det tror jag är ett sätt, att vara med många på träningen och visa uppmärksamhet för den 
som inte är bäst. Den som är bäst kanske behöver minst stöd på vissa träningar.  
 

7. Hur kan du påverka dina aktivas självförtroende? Positivt/negativt
  

Jag kan påverka väldigt mycket om jag är en ledare de ser upp till. Då kan jag både lyfta 
och bryta ner spelare. Genom hur jag tilltalar dem och hur jag inte tilltalar dem. Man får ha 
klart för sig att man har ganska stor makt, som ledare, vilket gör att man får handskas 
varligt med det. Jag brukar tänka på det ansvar jag har som ledare och mitt mål är inte att 
försöka stoppa någon utveckling för någon. Om jag lyckas med det blir jag ganska glad. 
Jag tror egentligen man som ledare stoppar ganska många i deras utveckling för det är 
orimligt att tro att man kan vara i den här symbiosen, där allting är så fantastiskt. Kan man 
stoppa så få som möjligt och låta dem gå vidare dit de själva vill så har man som ledare 
lyckats väldigt bra. Det låter så himla bra ibland, men jag tror inte på den utopin alltid. 
Man ser ju det som ett uppdrag man har blivit tillsatt och ser till så att inte någon skadas av 
det, det tycker jag är viktigt. Jag kan göra rätt mycket skada som ledare och det är viktigt 
att tänka på, om man använder sin makt fel för det blir ju en maktsituation här.  
 

8. Uppmuntran är en form av belöning. Vad uppmuntrar du mest hos 
individen?  

När jag är på banan är det nog hur mycket de (spelarna) håller på, engagerar sig, och 
försöker samt där man ser en vilja hos den som utövar. Uppmuntran tror jag är jätteviktigt, 
men den blir mest i positiva ord och kroppsspråk, det gäller även att visa sin attityd, att 
prata med så många som möjligt.  
 
Rangordna 1=viktigast. Förklara din gärna. 

Hård träning 
Tappra försök 
Förbättrad färdighet 
Bra attityd 
Vinster 
Träningsnärvaro 

 
Inte träningsnärvaro och inte vinster i alla fall. Det är sådan stor skillnad på var jag är 
ledare. Om jag tittar på mitt elitlag så är attityden så oerhört viktig. Med attityd menar jag 
att vilja vinna, att vilja utvecklas, vilja att prestera. Tappra försök skull jag sätta som 
nummer ett på ungdomsträning. Sedan kommer det andra hack i häl, jag tror det är svårt att 
rangordna så jättemycket.  
 

8.b Hur syns det på dina träningar/tävlingar? 
Jag är engagerad. I landslaget kan jag dra mig tillbaka lite mer och låta de aktiva styra lite 
mer. Nyanser i träningen, vi är i behov av olika typer av träning.  

 
8.c Anser du detta är det optimala tillvägagångssättet? 
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Jag har fått lära mig ett annat sätt nu, det är väldigt kort om tid, vilket kräver mycket 
förberedelser utanför banan. Det blir väldigt lätt monolog, men jag har fått lära mig mer 
om dialog, speciellt i Danmark. Där möts många olika kulturer. Till exempel, det räcker 
inte bara att vinna utan även hur man ska vinna. En del ville ha underhållningsvärde på det 
också för att det skulle bli bättre. Dessa professionella spelare vill göra sin profession så 
fantastiskt bra, så det kunde ses som bäst. Det tog ibland upp mer än att bara vinna eller i 
alla fall jämställt med att vinna.  
 

9. Vad anser du om och hur praktiserar du gällande: 
 

a. Belöning?  
Belöning är det jag ger tillbaks i form av vänlighet, vänligt bemötande, glada ögon, 
kroppsspråk. Det kan liknas vid ett utbyte av känslor. Belöning är väl bemötande.  
 

 
b. Bestraffning? 

Det har jag väldigt svårt för. Jag har själv inte använt det så mycket, men jag vet andra som 
har. Man kan ibland ha det som vissa gruppdynamiska moment, tex. om du missar målet 
blir det 10 armhävningar, lite lekbetonat, halvt på allvar. I rena lägen för att få en utveckling 
har jag aldrig använt det.  
 

c. Feedback? 
Jag försöker vara väldigt direkt, tydlig och objektiv, inte bara säga bra, bra, bra. I och med 
att vi har dataanalys idag är vi mycket mer strikta i bedömning, det blir som en tredje 
person på något sätt. Dataanalys är att vi tittar väldigt mycket på video och ställer oss 
frågan, vad är det vi gör? Vi diskuterar saker och frågor, inte uppfattningar. Det blir en 
rakare bättre feedback om man diskuterar handbollen för vad den är och personen och livet 
utanför vad den är. Man ska ha respekt för varandra som människor fast att man kanske 
inte har gjort bra ifrån sig på handbollsplanen.  

 
d. Misslyckande?  

Jag tror jag har en mer neutral linje i mitt ledarskap nu och ger spelarna en större chans att 
misslyckas. I barn och ungdomsverksamhet är det ännu viktigare att poängtera att 
misslyckande är tappra försök, vilket är mycket viktigt. Tillrättande av ett misslyckande 
inom ungdomsidrotten är viktigt. Uteslutande av tillrättavisande tycker jag inte är ett bra 
ledarskap. Jag ger känslor och feedback för ett misslyckande för att göra det bättre. Att 
misslyckas med ett skott som 13 åring är ju inte lika viktigt som en seniorspelare i en 
kvalmatch eller i VM. 
 
Etikfrågor 
 

10. Hur viktigt är fair play inom idrotten för dig? 
Den är viktigt. Hur agerar man om andra inte har fair play? Att känna sig lurad är inte min 
grej även som människa utanför idrotten. Medvetet fusk och sabotage tycker jag är helt 
förkastligt.  
 

11. Du är på tävling och dina aktiva har kommit på ett sätt att fuska och 
lyckas vinna. Hur reagerar du? 

Man märker väldigt tidigt om man utövar en idrott vad som är en påhittad ”filmning” och 
vad som är i spelets natur. Det är mycket enklare för folk som inte har idrottat när man tar 
upp etik och moral frågorna. De är ofta isolerade från sammanhanget. Då är det lätt att 
säga vad som är rätt och fel. Men jag tycker det är viktigt att hålla isär det. Jag vill inte 
döma alla idrottsledare som inte reagerar just då i situationen. Sedan finns det andra 
tydliga saker som att dra någon i tröjan, då är det okej att man åker ut, att man får rött kort, 
att man får bestraffning för det man gjort fel. Det måsta jag säga att vi har blivit bättre på, 
speciellt uppe på världsnivå, att vi accepterar spelets regler. Det är också ett sätt att ge fair 
play till domaren. Sedan blir ju allting färjat i de situationerna och jag tycker inte alltid det 
är så enkelt som man vill göra det.  
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Barn och ungdomsfrågor 
 

12. Är det någon skillnad på hur man motiverar som tränare vid barn 
(<12), ungdom (13-19) och vuxen åldersgrupp (>=20)?  Beskriv var och 
en för sig.  

Jag tycker inte att det är så stor skillnad. Vi är ju ändå som stora barn nu. Själv så känner 
man ju ungefär som förr med ögonen och hjärnan, men man blir ju äldre. Jag tycker det 
här med uppmuntran och belöning det går hem överallt. Det är inte så fruktansvärt stor 
skillnad, jag tror man överdriver ibland och gör det till en så stor skillnad. Resonemangen 
är dock annorlunda och konsekvenserna blir kanske tydligare.  
 

13. Hur tycker du man ska anpassa och planera barn och ungdomsidrott för 
att få dem att fortsätta att idrotta in i vuxen ålder? 

För det första få alla att förstå att alla inte kan bli vinnare! Om man skulle mäta allting i det 
så tror jag många skulle sluta. Om man har idrotten bara för att vinna och inte vinner så 
tappar man motivationen. Det handlar om att titta på motivationsfaktorerna. Att vi hade fem 
lag i Kolding var därför att vissa fortfarande barra ville träffa sina kompisar, andra bara för 
att få motion. Det tror jag är det absolut viktigaste.  
 

14. Hur kan du lära barn att värdera sina insatser utan att bara räkna 
segrar? 

Det finns en massa fiffiga ungdomsledare tycker jag. Jag har träffat en del i och med att 
jag är mycket ute och tittar på idrottslärare, som hittar fiffiga modeller för att ge 
uppmuntran på något sätt. Belöningsformer som kan vara lite roliga. Jag har i alla fall 
smittats av sådana som gör något, som hittar på något, där man värderar andra sakar och 
uttrycker det på något sätt. Jag vet att de haft olika parametrar, rollspel. De har tänkt lite 
mer än andra har gjort. Vågat göra något annorlunda. Spela med fel hand, avdramatisera 
det, göra det till mera lek, utan att förlöjliga spelet. Det är svårt att säga så där exakt men 
det finns ungdomsledare som är mycket duktigare på det än av vad jag är. Jag är för 
mycket inne i det här med elit nu, sedan 15 år tillbaka. 
 

14.b Vad innebär att göra sitt bästa? 
Det är att försöka prestera så nära sin möjliga potential som möjligt.  
 

15. Du har en grupp 8-10 åringar. Det är tävling på lördag och du ska ta ut 
laget/truppen som ska tävla. Det är hälften av dina aktiva. Vilka 
kriterier skulle du utgå ifrån och varför? 

Det ska vara planlagt innan, det är inget som jag står i då, då har jag hamnat lite snett, 
tycker jag. Om jag har problem och välja det då, så har jag tänkt fel i hela mitt upplägg. 
Man måste ha en strategi, till exempel blåa och röda lag. Jag skulle aldrig hamna i den här 
situationen om jag var ledare för en grupp 8-10 år. Jag gillar inte det här med att den som 
inte tränar sista gången inte får spela, jag har aldrig förstått det. Varför man ska sitta på 
träning och titta om man är sjuk, det är en vuxengrej. Nej, jag tror inte jag skulle komma i 
den situationen, det är en orimlig situation för mig.  
 
 
 
 

16. Det står i ”Idrotten vill” (RF:s verksamhetsidé) att barn och ungdomar 
ska idrotta efter sina villkor och förutsättningar. Hur skulle du 
tillgodose dessa direktiv? 
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Det är fruktansvärt svårt, man känner ibland att man slår ut folk till höger och vänster, 
speciellt när man är i landslagssituation. Men vad jag gjorde med mina flickor (13-15 år) 
var att se till så att de hade någon typ av drivkraft att fortsätta. Lika villkor är ju att man får 
spela där man kan konkurrera på ett förnuftigt sätt, och då blir ju idrotten svår när man får 
stryk med 28-0, för då får man ju inte ens ha bollen, om det nu är en bollidrott. Det 
försökte vi tala en hel del om. Vi hade föräldramöten, vi hade samtal med tjejerna. Jag tror 
anledningen till att  vi fick kvar så många, berodde just på att vi tog upp frågan, det var inte 
infekterat. Vi valda att inte satsa så fruktansvärt mycket på dem bästa. Jag tror inte det är så 
himla viktigt vad man har gjort tills man är 15 år, jag tror man hinner ta ikapp rätt mycket. 
Det gäller och hitta träningstrupper i samma lokal på sin nivå. Man ska alltid ha något som 
är enkelt, som man alltid kan, på en träning och man ska alltid ha något som är lite 
utmanande eller som man inte kan.  
 

17. Brukar du uttala dig om spelares framtida möjligheter att lyckas i sin 
sport?  Om ja, varför?/  om nej, varför inte? 

Nej, inte tidigt men på elitnivå, ja. Jag brukar ge en objektiv bild av vad jag tycker. Det har 
bland annat varit mitt uppdrag som sportchef, i och med att vi då har köpt spelare. Men 
detta är i en vuxenvärld och av bedömningskaraktär i vilken lönekategori de skulle hamna 
inom. 
 

18. Du leder en grupp tonåringar, ni går till final i en tävling/turnering. 
Alla har fått deltaga lika mycket hittills. Hur gör du nu? 

Det är likadant här, det ska inte komma som en nyhet, det ska vara förutbestämt. Vi har 
haft just det här läget, med tonåringar, då vi också lät vissa spela mer än andra. Det var då 
uttalat tidigare, före turneringen. Ibland försöker vi låta dem som precis platsar i laget få 
vara med och början. Det måste finnas en trygghetskänsla och någon utmaning i 
situationen. Det är helt orimligt att sätta in någon i final som är för dålig. Det är en 
stressituation som det inte finns någon trygghet i. Då tycker jag att man har misslyckats 
som tränare, man har inte varit tydlig nog från början. Då kan man nästan stjälpa mer än att 
hjälpa, för då är det inte lika villkor längre. Däremot försöker jag kittla en del genom att ge 
dem uppgifter som är utmanande.   
 

18.b Hur viktigt är det att vinna? 
Om målet är att vinna så är det viktigt! Detta är ett förhållande till vad målsättningen är. 
Däremot har man gjort fel som ungdomstränare om man har satt upp många mål som är av 
vinstkaraktär. Då har man gjort fel tycker jag, då kommer man att få en fruktansvärt 
mycket större utslagning, eftersom det är så himla få som vinner! Man kan ha andra 
målsättningar som att göra fler mål än förra halvleken, kunna slå bättre passningar, kunna 
räkna lite fler insläppta mål och ta bort dem, det finns massor. Räkna matchen i 10 
minuters perioder. Där är det dålig fantasi om man inte kan hitta det egentligen. De finns 
ju Sankt Eriks expressen, där det bara är tabeller i en hel tidning. En tidning med bara 
tabeller för att kunna jämföra. Vi lever i en jämförelse miljö som är helt horribel.  
 

19. Hur skulle du vilja att din idrott ser ut år 2020? 
Ganska snabb, jag tror inte man kommer att ändra regler så mycket. Man har kommit till 
ett stadium där det går väldigt fort nu. Situationerna runt kollisionerna blir fler. 
Kollisionerna som vi har i handboll är oundvikliga då vi kan ställa oss framför en 
motståndare. Det är idag cirka 60 anfall per match/lag i snitt i VM (ibland tom 70). För 
fem sex år sedan var det ungefär 50 anfall i en match per lag. Det kommer inte heller bli så 
mycket mer utgrupperat försvar, ytan är för stor att täcka, tekniken är för bra, spelarna är 
för snabba. Man skjuter inte så himla mycket hårdare idag, cirka 120km/h. Man gör lite 
fler mål idag, speciellt om man inte blir störd på nio meter. 
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Bilaga 8. Transkribering Johnny Holm 
 
Demografiska frågor 
 
Plats: Våxnäshallen i Karlstad    
Intervjuarens namn Johan Lindblad och Mattias Isberg  
Datum 20/12 2005 
Typ av intervju Personlig  
Intervjupersonens namn Johnny Holm  
Födelseår 1947 
Idrott och förening Hoppgrenarna, men framförallt höjdhopp. Kils AIK Friidrottsklubb 

Ledaruppgift idag Personlig tränare för Stefan Holm, samt tränare på 
friidrottsgymnasiet, (FIG).  
 
Utbildning (idrott och civil) Har genomgått ledarutbildning inför EM i Göteborg 
2006, men ingen grenspecifik utbildning. Har däremot tränareutbildning inom fotboll och 
skidor. Arbetar som svetsare på heltid.  
 
Hur många aktiva tränar du och hur många grupper är du ansvarig för?  
9 personer.  
 
Hur länge har du varit tränare?  
17 år.  
 
Hur länge har du varit tränare på elitnivå?  
10 år.  
 
Vem eller vilka (för och efternamn) av dina adepter har lyckats bästa? 
Madeléne Olsson har blivit svensk junior mästarinnan både utomhus och inomhus. 
Andrea Ohlin har vunnit JSM guld som 19 åring. Erik Jacobsson vann JSM silver 
utomhus 2005. Däremot så är det ju inget som går upp mot Stefans OS guld, tre VM guld 
inomhus och hans EM guld.    
 
Allmänna frågor om ledarens värderingar och praktiserande  
 

1. Finns det några normer, regler, policys vilka tränare måste förhålla sig 
till inom din idrott? 

Ja, visst finns det! Föreningens målsättning är att alla skall få en chans att vara med. Idag 
är det nästan en killbrist inom friidrotten. Tjejer söker sig ofta till friidrotten, medan 
killarna söker sig till fotboll, hockey och sånt. Sen så är det ju allt det här med rent spel. 
Det finns väldigt mycket genvägar, men man får inte ta några genvägar, tycker jag.  
 
Inför EM i Göteborg 2006 så har alla ledare fått gå en ledarutbildning. Denna är till för att 
skapa raka direktiv, så att alla ledare skall säga som sak, när någon ställer frågor.  
 
 
 
 

2. Vad innebär motivation för dig? 
Motivation för mig innebär många gånger att bevisa att jag har klarar av att vara en tränare 
på denna nivå. Det har varit drivkraften i både mig och Stefan från början. Stefan har alltid 
fått höra att det är kul att du hoppar höjd, men du är antagligen för liten. Sedan sa folk att 
Stefan kanske kunde lyckas med en bättre tränare. Det har varit min drivkraft! Det är 
motiverande att bevisa att folk har fel.  
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Det är givetvis motiverande för mig att se när mina andra aktiva också gör framsteg. Men 
också att man får uppskattning för det man gör. Jag med min ringa utbildning inom 
friidrott är trots allt grenansvarig för höjd i Sverige, tillsammans med Janne Beck och jag 
är ju dessutom landslagscoach. Detta är också en drivkraft att leva upp till, men samtidigt 
en belöning. Men man är aldrig bättre än den aktive. Det finns många bra friidrottstränare 
som aldrig får någon framgång, för att de inte hittat den här rätta personen.  
 

3. På vilket sätt påverkar du dina aktivas motivation? 
Det kan jag göra genom att vara entusiastisk och uppmuntra dem. Positiv kritik är alltid 
bra, men givetvis måste man även ge negativ kritik ibland. De är viktigt att få dem att få rätt 
inställning, men det har de redan när de kommer hit till friidrottsgymnasiet. Så för mig blir 
ju då uppgiften, att bibehålla motivation. Det är ju även så att det är väldigt motiverande att 
få träna med väldigt duktiga utövare, och där har de ju Stefan, när vi hoppar höjd. Då är ju 
han en stor förebild och eftersom han kan lyckas så kan ju de också lyckas. Att få vara 
kring honom gör ju dem väldigt taggade.  
 
Här på Friidrotts Gymnasiet så innebär det inte att det är den med bäst meriter som 
kommer in, utan om det står mellan merit och motivation, så är det ofta den mest 
motiverade som får komma in istället. Det är betyget ifrån grundskolan, meriter och 
personlig inställning som studeras bland de sökande.  
 
Eftersom alla som tränar här, är så motiverade, så blir det svårt att inte bli det. Miljön och 
grupptrycket är väldigt påverkade på motivationen. Som tränare så skall man också få de 
aktiva att känna att de utvecklas. Det kan vara motiverande. Man får hitta vissa bitar i 
träning där de utvecklas och uppmuntra dem. Idag så när vi körde, så såg ju tresteget 
bedrövligt ut, men man kan ju alltid hitta någonting, till exempel: idag jobbade du väldigt 
bra med höften och kom högt upp i löpning.   
 

3.b Finns det andra faktorer som motiverar dina aktiva? 
Givetvis finns det. På FIG så bor eleverna här i Karlstad, men kommer från olika håll i 
Sverige. Bor de då själv, så kan det känns tungt ibland. Fungerar det inte socialt, så 
fungerar inte träningen heller. Då blir det ju extra viktigt för mig att motivera dem. 
Eleverna som kommer till FIG får en äldre elev som fadder, som hjälper till att skola in 
dem i gruppen.  
 
Stefan har ju också dagar då det går dåligt. Förutom att jag kan motivera, gäller det också 
att få dem att motivera sig själva. Oftast går det jobbiga över efter tag, det är ju ups and 
downs. I puberteten så tappar man ju ofta kroppskontrollen, det är ofta en jobbig period. 
Jag har en kille som knappt kunde lyfte fötterna från golvet när kom hit. Idag gör han 
1,95m. 
 
 

4. Hur planerar du och vilket inflyttade har de aktiva på träningsplanering 
och målsättning? 

Målsättningen sätter de själv och de gör sin egen tävlingsplanering. Träningen planerar jag 
utifrån mina erfarenheter. Höjdhoppare kör ett ganska statiskt program. En dag i veckan 
kör vi ren fotstryka och mage. En dag i veckan kör vi hoppstryka. Ett pass i veckan kör vi 
ren teknikträning. Ett pass i veckan kör vi höjd. Detta träningspasset kör vi på söndagar 
och då skall de försöka hoppa tekniskt bra och klara så högt som de kan. Därför har vi vila 
på lördag. Detta är också ett motivationspass. Sen så kan man tillägga att den här 
variationen är tillför att höja motivationen!   
 
Stefan tränar som mest 12 pass i veckan. Nu är han inne i brytperiod då han tränar 8-9 
pass. Tävlingssäsongen börjar närma sig och då får vi dra ner på träningen och vi kör 
dessutom mer rehabiliteringsträning, fotstyrka och sådana grejer. 
 
Jag tror inte det är den som tränar mest som blir bäst, utan den som tränar bäst som blir 
bäst!  
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5. Under en tävling, beskriv hur kommunikationen kan se ut mellan dig 

och de aktiva? 
Idag är det ju egentligen ganska lätt att vara coach på en tävling. Idag får man ju coacha 
även i friidrott. Tidigare så fick man endast kommunicera via tecken, men idag så får man 
en plats nere vid kanten av arenan så man kan kommunicera med den aktive.  
 
I vissa fall så behöver man inte kommunicera med den aktive, till exempel när allting flyter 
på. Då gör man ju bara tummen upp och allt är bra. Men om det är som i Aten, eller 
Madrid, där det var lite struligt, då får man försöka hålla lugnet själv och hitta samt att 
ändra på det som inte är rätt. Jag var egentligen inte särskilt bekymrad i Aten när Stefan 
rev på 2,34 eftersom han hoppade så dåligt. Om han bara hittar tillbaka något så när, så 
visste jag att han tar det. Så då sa jag bara: ta det lugnt i ansatsen och tryck i sista fyra. 
 
Även om man vet vad som är fel så är det viktigt att man inte säger för mycket. Får det går 
ändå inte att korrigera så mycket. Det leder bara till att man börjar tänka på för många 
saker, så lyckas man ändå inte.  
 

5.b Vem fattar beslut om förändring? Varför?  
Beslutet ligger givetvis hos Stefan. Han bestämmer vilken höjd han går in på vid en tävling, 
han bestämmer om han skall stå över och det är ju han som har ansvaret på arenan. Är det 
däremot något som gäller den tekniska biten, som jag märker är fel. Så säger jag ju till vad 
jag tycker han skall förändra och då gör han ju det. För han litar ju på att det jag säger är 
rätt.  
 
Samma sak gäller mina andra aktiva. Jag blir givetvis viktigare för dem som är yngre. 
Stefan sköter ju sig själv i tävlingssituationen väldigt mycket, men de yngre är ju betydligt 
mer beroende av mig än vad han är. Det är ju givetvis en skolningsprocess, så var Stefan 
också i unga år.  
 
Stefan tävlar ju ensam och många gånger utomlands. Därför måste han kunna lita till sig 
själv. Det är ju också därför han har blivit så bra som han är. I och med att jag jobbar som 
jag gör, så har han även varit tvungen att lära sig allt det här med träning själv. Jag tror inte 
många kan göra som han gör och få någon effekt ut av det. Däremot tycker jag att man 
skall göra det som idrottare. Man skall lära sig så mycket som möjligt utav 
träningsprocessen. För du själv känner ju din egen kropp allra bäst. Du vet ju allra bäst när 
du känner dig trött och så vidare. Däremot så är teknikbiten svårare. Den fixar han inte 
själv, då måste man ha en tränare med sig som kan det där. Det är ju min roll gentemot 
honom idag.  
 
Han kan ju tycka att det är rätt och känna att det är rätt, men det är ju inte säkert det är så. 
Men förutom tekniken, och ifall man har hållit på så länge som Stefan, så skall man ha koll 
på träningsprocessen, annars är man illa ute tycker jag.  
 
 

6. Ska man låta alla delta lika mycket? Varför? Är det likadant oberoende 
ålder? 

Jag tycker att alla skall få vara med så länge de vill vara med. Tyvärr har det väl blivit så 
med friidrottsgymnasiet, att kommer man inte in, så är man slut. Detta tycker jag är fel, då 
tycker jag att de som inte kommer in skall bevisa för de som satt och tog ut, att de har fel. 
De skall istället bevisa att man kan bli mycket, mycket bättre än de som togs ut.  
 
Jag tycker inte att man skall tävla för mycket som ung. Man skall träna mycket, man skall 
ha roligt, man skall leka friidrott och man skall leka idrott över huvudtaget. Man skall inte 
tävla ihjäl sig när man är 13-14 år. Man skall tänka att man har en lång karriär framför sig. 
Man blir inte berömd för att man vinner ett ungdoms SM. Det är bara den innersta kretsen 
och klubben som vet det. Däremot så kan det vara en målsättning, ett steg på vägen, men 
man skall ju sikta på att bli bra när man är äldre. Världseliten kommer man inte nå förrän 
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man har passerat 20 år. Stefan är 29 och utvecklas fortfarande. Då har man på något sätt 
gjort rätt. Man skall skynda långsamt, då slipper man väldigt mycket skador också.  
 

7. Hur kan du påverka dina aktivas självförtroende? Positivt/negativt
  

Jag kan påverka deras självförtroende positivt genom att berömma dem och så vidare. Sen 
så är det viktigt att jag är positiv, för om jag är positiv så blir de också positiva. Man kan 
även vara för positiv. Det beror lite på vem den aktive är. Vissa måste ha mycket beröm 
och vissa kan nästan bli förbannade om de får beröm när de själva känner att det är fel. 
Stefan är ju sådan att om han märker att han hoppar dåligt, kan jag inte säga att han hoppar 
bra. För det känner han själv. Då blir han nästan förbannad istället. Då är det negativt. 
Detta handlar ju också om förtroendet till tränaren. Om han säger att det är bra, när man 
vet att det inte är bra. Då minskar ju tilliten. Då får man hitta någon annan bit i det här som 
är bra. Om inte hoppet är bra, så kanske ansatslöpningen, eller kurvlöpningen var bra. Då 
kan man få upp deras självförtroenden när det går dåligt.  
 
Det är lätt att påverka de aktivas självförtroende negativt. Det finns många tränare som bara 
står och gnäller vid sidan. Det är viktigt att man som tränare inte påpekar att de är dåliga. 
Om man gnäller för vad de är, så inser man inte att de är individer allihop. Däremot så 
tycker jag att de aktiva ska bete sig på ett respektabelt sätt. Det har hänt att jag har fått ta 
enskilda samtal med aktiva för att de kanske kommer väldigt sällan till träningen. Då får 
man ju diskutera deras målsättning.  
 

8. Uppmuntran är en form av belöning. Vad uppmuntrar du mest hos 
individen?  

Jag uppmuntrar mycket. Framförallt om de har gjort något bra i skolan, så berömmer jag 
dem för det. Om jag vet att de har gjort ett prov, så frågar man ju alltid hur det gick. Gick 
det bra så uppmuntrar man ju dem för det, och gick det dåligt så får man ju säga till dem, 
att det är bara att göra om det och göra det bättre nästa gång. Rent idrottsmässigt så tycker 
jag att det kan vara jättebra att komma tvåa i en tävling. Man ska inte behöva vinna varje 
gång. Om man blir tvåa och har gjort ett personligt rekord, då har man ju gjort sitt bästa. 
Då kan man ju inte vara missnöjd. Sen måste man inse att man inte kan ”persa” varje 
träning eller tävling. Det går inte. 
 
Jag är lika glad när mina gymnasieaktiva gör nått bra som när Stefan gör nått bra. Det tror 
jag. Hos individen tycker jag att en bra attityd är det viktigaste. Det är mer än bara 
idrottsligt. Man skall ha en bra attityd mot andra i samhället. Attityd innebär även att man 
har en bra inställning till träning och hela den biten. De där som bara jagar vinster, det tror 
jag inte riktigt på. De blir ofta väldigt besvikna och får mycket problem. Man vinner inte 
jämt. En bra attityd innebär att man även ”pushar” sina lagkamrater. På så sätt kan 
gruppen tillsammans ta ett steg framåt. Den sämre blir lite bättre och så de höjer varandra. 
 
Det vara ganska skönt när vi (jag och Stefan) började, för då fanns det inget Internet. Man 
visste ingenting om vad andra gjorde på tävlingar. Då fick man Svensk Friidrott varje 
månad och var tredje månad var där en resultatbörs, med statistik. Då visste man hur man 
låg till var tredje månad, men idag vet man nästan timme för timme hur man ligger i 
statistiken. Och tyvärr så är det inte utvecklande att hela tiden hålla koll på vad andra gör, 
det är bättre att hålla koll på sig själv istället. Om man håller koll på sig själv så kommer 
man ifatt de andra till slut. Man kan inte ta två decimeter varje gång. När vi kom till 
inomhus SM i Luleå första gången visste vi bara hur statistiken såg ut ett år tidigare. Då 
låg Stefan fyra, men så vann han där uppe. 
 
Idag är det för mycket fixering vid resultat. I unga år så spelar det ingen roll, man är så 
olika utvecklad. Som tränare skall man därför motivera individen att förstå att han skall 
försöka förbättra sig själv och inte tänka på vad andra gör. Man kan ändå inte påverka det, 
dessutom kan det bli en belastning i tävlingssituationen.  
 

8.b Anser du detta är det optimala tillvägagångssättet? 
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Det vet jag inte, men när jag vara aktiv inom fotboll så uppmuntrades man inte så mycket 
av tränaren. De skulle mer köra skiten ur folk, som en slavdrivare. Det tycker jag inte är 
innebörden bakom att vara en bra tränare. Det är ganska enkelt att göra det, men jag tror 
man når mycket bättre resultat av att se varje individs egna lilla framsteg.  
 

9. Vad anser du om och hur praktiserar du gällande: 
 

a. Belöning  
Det är genom uppmuntran. Men med hjälp av den position jag har i friidrotten idag har jag 
även chansen att ta med dem som jag tror kan bli bra, vilket också är en form av belöning.  
 
 
 

b. Bestraffning  
Jag bestraffar inte. Jag tror inte på det. Man blir inte bättre av att bli bestraffad. Om de 
aktiva inte gör vad de skall, så fuskar de bara mot sig själva. De tränar inte för min skull, 
de tränar för sin egen skull. Jag blir inte avsatt om de misslyckas, om jag säger så.  
 

c. Feedback 
Vi pratar väldigt mycket efter tävlingar, och även efter träningspass om där är någon som 
känner att det går tungt. Då diskuterar vi hur de har det och vilken anledning de själv tror 
ligger bakom problemet. De vet ofta lösningen på det själv. Det kan ju vara väldigt mycket 
i skolan eller något annat. Jag hinner ju inte se allas tävlingar, eftersom de tävlar på olika 
håll. Men jag försöker se alla tävla några gånger per år, och efter det pratar vi alltid om vad 
som hände, hur de kände och så vidare.   
 
Framförallt får jag lära dem, hur de skall tänka i tävlingssituationen. De skall egentligen 
inte tänka alls, eftersom allt helst skall gå automatiskt. Men det gäller att hålla fokus på sin 
egen insats i tävlingen, inte snurra omkring och kolla på allt annat runt omkring. Det är 
inte helt enkelt. Det var ju mycket därför Stefan valde att skaffa sig en mental mentor. Han 
hade för mycket koll på vad som hände på arenan. Det gäller att gå in i sig själv och finna 
en trygg tillvaro mellan hoppen.  
 

d. Misslyckande  
Där är det väldigt viktigt att de aktiva får prata av sig. Den aktive kan bli väldigt besviken 
och det kan man själv också bli. Men misslyckas gör man alltid, både idrottsligt och privat, 
och jag tror det är lika viktigt att våga lyckas. Exempelvis är det inte så lätt att växa upp i en 
liten ort och plötsligt bli omnämnd i tidningar och så vidare. Alla säger, där går han eller 
hon som är så duktig. Det vet man ju själv ifrån när man spelade fotboll. Jag vågade inte ta 
steget och bli riktigt bra. Jag ansågs av många som en av de bästa målvakterna i Värmland 
under en period på 1970 talet. Men jag var alldeles för blyg och vågade inte bli riktigt bra. 
Jag skulle aldrig ha vågat sitta så här och hålla föredrag på den tiden, inte en chans. Det 
har jag lärt mig efterhand, men jag skulle gärna ha velat lära mig det just då.  
 
Sen tror jag att om man pratar med någon som man har förtroende för, så kommer man 
över misslyckandet fortare. Men att våga lyckas kan vara en lång process att lära sig.  
 
Det händer ju att de ringer mig direkt efter tävlingen och är jättebesvikna. Då brukar jag 
säga: tänk på hur det har varit på slutet av träningarna. Det kanske inte har gått så bra då 
heller. Kanske är man sliten och inte kunnat toppa riktigt heller.  
 
Stefan vet ju exakt var han ligger i träningsprocessen och för honom så är ju målet bara 
viktiga mästerskap. De yngre har ju mål i varje tävling egentligen. Man vill ju helst 
”persa” varje tävling och varje träning också. De unga måste lära sig att man inte kan 
”persa” under visa perioder av säsongen. De skall vara som bäst i mars, då det är 
mästerskap. Lyckas man inte då, så får man uppmuntra dem med att det kommer ett 
mästerskap nästa år också, då får vi vara bäst då. Vanligtvis så kommer de över sina 
misslyckade ganska fort. Man får försöka lära sig att glömma och gå vidare.  
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Etikfrågor 
 

10. Hur viktigt är fair play inom idrotten för dig? 
För mig är det väldigt viktigt med fair play. Jag kan inte acceptera att någon fuskar sig till 
framgång. Det får inte förekomma, vare sig på tävling eller på träning. Det är ju lite av den 
svenska idrotten. Att man har en hög moral. Jag tror att den som kommer in och försöker 
fuska, ganska snart blir utäten av övriga.  
 
 

11. Du är på tävling och dina aktiva har kommit på ett sätt att fuska och 
lyckas vinna. Hur reagerar du?  

Jag skulle bli väldigt besviken. Sen skulle jag ha haft ett samtal med den personen. Det är 
ganska svårt att fuska i höjdhopp, för man skall trots allt över ribban. Dopning är ju helt 
oacceptabelt.  
 
Barn och ungdomsfrågor 
 

12. Är det någon skillnad på hur man motiverar som tränare vid barn 
(<12), ungdom (13-19) och vuxen åldersgrupp (>=20)?  Beskriv var och 
en för sig.  

Barn skall få göra de som de själv vill och det som är kul. Jag tycker ofta att man som 
tränare i för stor grad försöker efterlikna de vuxnas träning och tävlande. Det skall handla 
om lek i unga år. Barnen skall få prova på väldigt mycket. Jag tycker att man börjar 
organisera idrotten alldeles för tidigt. Man bör istället vänta tills de är 8-9 år. Idag plockar 
man ju ut femåringar i vissa fall. Då vet de ju inte vad det handlar om. Istället för att styra 
dem skall man vara stödjande, så tror jag att de blir motiverade att hålla på med det de vill.  
 
I tonåren så tror jag det blir viktigare att försöka motivera dem. Då är det så mycket som 
händer med mopeder, tjejer och allting. Då har föräldrarna stor betydelse att vara med och 
stödja. Som tränare måste man tänka på att alla får vara med på sina egna villkor. Den lille 
knubbige killen, kanske är den som blir bäst till slut, om han uppmuntras att fortsätta. Ofta 
så utvecklar ju inte de som är tidigt utvecklade sin tekniska färdighet så bra, utan lever på 
sin egen storlek och styrka.  
 
I vuxen ålder är det viktigt att de aktiva finner egen motivation. Annars kommer de aldrig 
att utvecklas tillräckligt. Om jag som tränare skall springa efter och motivera en senior hela 
tiden, då kommer jag hejda hans egen utveckling. Däremot så är det viktigt att motivera 
dem när det går tungt och uppmuntra när det går bra. 
 
Däremot så finns det ju saker som alltid behövs, som att visa uppskattning och beröm. Jag 
tror det är bättre att ge beröm en gång för mycket, än en gång för lite.  
 
 
 
 
 
 
 

13. Hur tycker du man ska anpassa och planera barn och ungdomsidrott för 
att få dem att fortsätta att idrotta in i vuxen ålder? 

Det är ett stort problem. Jag tror att många tränar och tävlar alldeles för mycket i unga år. 
Så man tröttnar. Stefan började när han vara 11 år med friidrott. Det var väldigt mycket lek 
i början. Jag tror också att man måste låta dem få utvecklas i sin egen takt och få vara 
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individualister i gänget. Att sticka ut lite, det är bara bra. Man skall låta dem göra grejer 
som de själva vill under träningen. Man skall inte ha för styrd träning i unga år.  
 

14. Hur kan du lära barn att värdera sina insatser utan att bara räkna 
segrar? 

Om man skall titta på resultat i unga år skall man jämföra med vad man har gjort tidigare, 
vad man gjorde på den förra tävlingen, eller på motsvarande tid i fjol? Jag brukar säga: 
kolla inte på vad ni har för toppresultat, utan titta på vad du har gjort vid de 10 senaste 
tävlingarna, och sen på de fem sista tävlingarna. Där ser ni hur ni hur ni utvecklas. Att få 
det där blixtskottet någonstans när allt stämmer perfekt, det kan man få någon gång, men 
om man ligger långt ifrån det hela tiden, då har man fått en lyckträff, det är som att vinna 
på bingolotto. Man skall istället sträva efter en jämn hög nivå. Det bör man lära sig ganska 
tidigt.  
 

14.b Vad innebär det att gör sitt bästa? 
Det innebär just det. Att man gör sitt bästa för dagen.  
 

15. Du har en grupp 8-10 åringar. Det är tävling på lördag och du ska ta ut 
laget/truppen som ska tävla. Det är hälften av dina aktiva. Vilka 
kriterier skulle du utgå ifrån och varför? 

Först och främst skulle jag ta ut dem som kommer ofta på träningar och som är 
motiverade att vara med, och vill vara med. Men jag tycker inte man skall ta ut en trupp i 8-
10 års åldern. Där skall man försöka få med så många som möjligt. Och om man måste ta 
ut halva gänget, då får ju den andra halvan vara med på nästa tävling, så att alla får delta.  
 
När jag var ungdomstränare i fotboll, så delade vi upp dem i lag vitt och lag grönt. Vi 
blandade friskt och de visste inte själv vilket lag de var med i.  
 

16. Det står i ”Idrotten vill” (RF:s verksamhetsidé) att barn och ungdomar 
ska idrotta efter sina villkor och förutsättningar. Hur skulle du 
tillgodose dessa direktiv? 

Vill de vara med och spela matcher, så skall de få vara det. Men vill de bara träna och inte 
spela matcher, så skall det vara så. Det finns många barn som är så, tjejer speciellt. Tävling 
är ju någon form av examen för dem och vill de inte ha det, så behöver de inte. Kanske är 
det så att tävlingsbehovet kommer senare för vissa.  
 

17. Brukar du uttala dig om spelares framtida möjligheter att lyckas i sin 
sport? Om ja, varför?/om nej, varför inte? 

Det gör man väl. De frågar ju ofta vad man tror. Man kan ju inte säga hur det kommer att 
bli, men jag brukar säga: om du lever ett sunt liv och tränar på, så har du säkert stora 
förutsättningar att lyckas. Jag har ju trots allt de bästa i varje ålder här, så om de inte kan 
lyckas vem kan då lyckas? Om jag däremot skulle syssla med barn eller tidig 
ungdomsidrott, så skulle inte uttala mig om detta. För man kan aldrig säga om en 13 åring 
inte skall bli bra. När folk sa om Stefan att han skulle bli bra, så tänkte jag alltid att så kan 
man inte säga. Då skulle det ju vara enkelt, man skulle bara gå och vänta på att han skulle 
bli bra. Det är oerhört mycket träning på vägen fram. Det är också en del av talangen. Man 
måste förstå att man måste träna väldigt mycket för att nå ända fram.  
 
Att uttala sig om någons framtida utveckling och möjligheter kan vara negativt. Det kan 
leda till falska förhoppningar, så blir man besviken när man inte lyckas och därför tappa 
motivationen.  
 

18. Du leder en grupp tonåringar, ni går till final i en tävling/turnering. 
Alla har fått deltaga lika mycket hittills. Hur gör du nu? 

Exakt det här har jag råkat ut för inom fotbollen. Vi spelade en turnering och i gruppspelet 
visste vi att vi skulle spela fyra matcher. Så då sa vi att alla skall få spela två matcher 
vardera. Går vi då vidare tar vi ledare ut de bästa och det var alla med på. Så då toppade vi 
laget genom att titta på de tidigare spelade matcherna, och då fick ju alla chansen att visa 
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vad de gick för. Det är viktigt att alla är med på det, annars får man försöka komma på 
någon annan lösning. Så kan man göra med tonåringar, men inte med yngre tycker jag.  
 

18.b Hur viktigt är det att vinna? 
Det är inte viktigt. Men det blir ofta viktigare ju äldre man blir. I unga år är det viktigt att 
lära sig och tävla på rätt sätt. När man kommer upp på elitnivå så kanske man inte är där 
för att delta, utan för att vinna.  
 

19. Hur skulle du vilja att din idrott ser ut 2020.  
Att svensk friidrott fortfarande är lika framgångsrik som idag. Att man kan ta hand om de 
talanger som dyker upp. Man får hoppas att den vågen fortsätter. Det är inte så ofta som 
sådana årgångar dyker upp. Det började med sjutiosexorna, Stefan, Staffan, Kajsa och 
Kronberg. Sen fortsatte det. Det var en start. Den tidigare var femtiosexorna, Vassberg, 
Björn Borg och Linda Haglund. Om man kan ta vara på talangerna, så lyckas man bra tror 
jag.  
 

20. Hur har du kunnat utvecklas till den tränare du är idag?  
Jag träffade Viljo för första gången 1991 när Stefan vann USM i Luleå. Sen så åkte vi ner 
till honom på hösten samma år. Då körde vi ett pass på tre och halv timme. Då fick jag 
egentligen grunden. Han visade bland annat att man kan variera varje övning väldigt 
mycket. Sen så började jag videofilma allting. Jag kunde stå vid sidan om Viljo och han 
berättade hur det skulle se ut. Så det var så jag skapade en bild över hur Stefan skulle 
hoppa höjd. Sen så har vi försökt nå dit och vi har kommit långt för att nå den idealbilden, 
om man säger så.  
 
Att vi var jämnåriga underlättade kommunikationen. Jag tro nog att när Viljo gick bort så 
var jag den som stod närmast Viljo, frånsätt Yannick. Jag hade ju aldrig varit där jag är 
idag om jag inte hade fått chansen att träffa Viljo. Träning i sig är väldigt lika i väldigt 
många sporter. När jag började som tränare så körde jag mycket av den hoppstyrka och 
sparkstyrka som jag använde i fotbollen, eftersom jag varit målvakt själv, så fann jag 
likheter med höjdhoppet. Man skall ju hoppa högt och ta bollen, eller slå den över ribban. 
Här i Våxnäshallen så tränar simmarna mycket friidrott och titta på Anna-Karin 
Kammärling som kör med Håkan Andersson i Sundsvall.  
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Bilaga 9. Transkribering Ola Härstedt 

 
Demografiska frågor 
 
Plats Sofielunds idrottshus, Malmö 
Intervjuarens namn Johan Lindblad och Mattias Isberg  
Datum 14/12 
Typ av intervju Personlig 
Intervjupersonens namn Ola Härstedt 
Födelseår 1975 
Idrott och förening Truppgymnastik, Motus Saltos, Malmö 
Ledaruppgift idag Trupp 1 kvinnlig elit 
Utbildning (idrott och civil) Idrott – steg tre (högsta) inom matta och hopp. Civil – 
civilekonom/ingenjör Lund och Kristianstad. 
Framtida ledarambition Jag är redan högsta ledaren inom denna disciplin i Sverige. Jag 
har inga individuella ambitioner utan vänder mig till truppens ambitioner.  
 
Hur många aktiva tränar du och hur många grupper är du ansvarig för? 
Två grupper och 27 aktiva. 16-27 år 
 
Hur länge har du varit tränare? 
6 år 
 
Hur länge har du varit tränare på elitnivå? 
4 år 
 
Vem eller vilka (för och efternamn) av dina adepter har lyckats bäst? 
Främsta tränarmerit är delad tvåa på Nordiska Mästerskapen våren 2005 med tjejerna.  
Främsta individuella meriter som aktiv gymnast är guld på NM, tre EM-silver och fem 
SM-guld. 
 
Allmänna frågor om ledarens värderingar och praktiserande  
 

1. Finns det några normer, regler, policys vilka tränare måste förhålla sig till 
inom din idrott? 

Formella regler är jätteviktiga på grund av att det finns en stor skaderisk inom gymnastik. 
En tränare får inte stå vid ett redskap om den inte har utbildning (licens) på redskapet. En 
tränare måste ha papper på att han har gått utbildning. Informella regler och normer finns 
det i form av disciplinregler. Motus Saltus är en tävlingsförening ut i fingerspetsarna och 
går ut med den inställningen/attityden redan från barn. Vi är ingen social verksamhet, vi 
ställer rätt hårda krav på gymnasterna, vill man vara med så dyker man upp. Föreningen får 
ibland kritik från andra föreningar för att vara för tävlingsfokuserad.  
 

2. Vad innebär motivation för dig? 
Extrakraften som en individ kan få. Jag kan ta ett klassikt exempel, när man gick i skolan 
och blev tvingad att läsa en bok i ett visst ämne så var man inte alls intresserad, hittar man 
däremot något som man var intresserad av kunde man mycket väl få för sig att läsa den, 
tom en 1000 sidig bok på engelska, trots att man bara gick i åttan.  
 
Motivationen för mina tjejer är att ta sig förbi tunga perioder och jag hjälper dem genom 
att fånga deras intresse. Då kommer de att anstränga sig utan ansträngning just därför att 
intresset finns där.  
 

3. På vilket sätt påverkar du dina aktivas motivation? 
Detta gör jag framför allt på två sätt. Det första är att jag försöker skapa en stämning och 
en kultur i gruppen. Så att de får en gemenskapskänsla vilket gör att de känner att så här 
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gör vi. Då får de en känsla av att vi är bättre och att vi hör ihop. Jag ser likheter med armén 
där det finns hederskodex, som till exempel att bära basker. När man bär basker beter man 
sig på ett visst sätt. Träningsvärk får man inte säga att man har. Det är sådana här grejor 
som egentligen är lite tramsiga men som ger en attityd. Det är speciellt viktigt för tjejer 
tycker jag. Jag vill öka deras krigarinställning. Tjejer är mycket försiktigare. Jag vill få 
dem att prova igen även om de slår sig. Jag vill elda på den krigarandan som jag tycker att 
de saknar jämförelsevis med killar. Tjejer är mycket för att tycka om varandra och blir 
någon arg någon gång är det lite obehagligt för omgivningen. De har en tendens att bli 
ledsna innan de blir arga. Jag vill skapa en stämning där man gärna får bli arg, men inte 
tjurig eller gnällig. De får aldrig säga att något är omöjligt, det är förbjudet.  
 
Genom den lagsammanhållning och dessa attityder mår tjejerna bra. Dock gör jag ibland 
individuella punktmarkeringar på de individer jag uppmärksammar är lite deppiga (som de 
kan vara på grund av många orsaker såsom prestationskrav, familj, pojkvän, skola m.m.) 
Denna punktmarkering innefattar individuell peppning och coachning.   
 

3.b Finns det andra faktorer som motiverar dina aktiva? 
De tjejer som kommit så här långt tänker som idrottsmän tänker, de ger inte upp, de vill bli 
bäst, de vill vinna. De kom tvåa på SM sist och nu har de bara ett sikte och det är på första 
platsen. Det tror jag är det stora som motiverar dem.  
 
För gymnastik är det två saker. Det ena är resultatet och det andra är att klara det de sagt 
att de ska klarar, till exempel dubbel volt med skruv. Men resultatet jagar de väldigt, väldigt 
ofta.  
 

4. Hur planerar du och vilket inflyttade har de aktiva på träningsplanering 
och målsättning? 

De har förhållandevis stort inflytande. Träningsplanering sköter jag tillsammans med de 
andra tränarna utan inblandning från de aktiva. Jag stämmer dock av med de aktiva i början 
av säsongen och frågar om det är det här vi vill? Tjejerna säger vad de tycker och jag 
lyssnar. Men i 99 % av fallen lyssnar jag, men gör som jag själv tänkt i alla fall. Jag anser 
att ledaren oftare än de aktiva ser den röda tråden.  

 
5. Under en tävling, beskriv hur kommunikationen kan se ut mellan dig och 

de aktiva? 
Under tävling är jag väldigt mycket mindre sträng just för att inte öka tjejernas anspänning 
i tävlingssituationen. Jag kan ta en liknelse då ett barn bär en bricka och föräldern säger till 
barnet att de inte ska tappa brickan, som de då naturligtvis gör.  
 
Jag vill gärna få tjejerna att fokusera/koncentrera sig på det de ska göra nu och inte sedan. 
Innan har de ofta resonerat att de ska göra det svårt och snyggt och samtidigt landa på 
fötterna, de koncentrera sig då på fel saker. Vi har idag en lite fjantig peppning för att få 
dem att koncentrera sig på rätt saker.   
 

5.b Vem fattar beslut om förändring? Varför?  
Jag! 
 

6. Ska man låta alla delta lika mycket? Varför? Är det likadant oberoende 
ålder? 

Bäst kör vid tävling. Det är de sex bästa som kör. De som landar på fötterna och inte är så 
nervösa kör. Det är så bra resultat som möjligt som gäller. Alla ska dock träna lika mycket. 
På träning tar tjejerna mycket eget ansvar. Jag försöker få dem att förstå att det är genom 
träning man kommer med i truppen. De måste träna hårt redan nu, fast det är sex månader 
till tävling.  
 
Det är skillnad beroende på åldersgrupp. Barn och yngre har inte den 
tävlingsinställningen. Har man yngre grupper är det bra att låta dem köra för att lära. För 
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de yngre grupperna är det inte alls samma status på tävlingarna, man jagar inte resultat på 
samma vis.  
 

7. Hur kan du påverka dina aktivas självförtroende? Positivt/negativt?
  

Det är svårt att få tjejer att tro på sig själva om de inte riktigt vill själva. Jag tror att ett bra 
sätt är att visa att jag tror på dem. Jag har varit med så mycket längre och tror jag att det 
går, så går det. Jag hade aldrig låtit dig träna på det här redskapet om jag inte trott att du 
skulle klara av det. Om jag hade trott att det var omöjligt då hade vi struntat i det.  
 
Jag tycker det är en svår grej när de gräver ner sig och då självförtroendet är dåligt.  
 
Vi hade en tung period i höstas. Vi samlades då en kväll för att se på film. En inspelning 
från en lyckad tävling visades där tjejerna fick se sig själva lyckas. Till detta hade vi teori i 
volter och skruvar för att få mer förstålelse.   
 

8. Uppmuntran är en form av belöning. Vad uppmuntrar du mest hos 
individen?  

De som tränar hårt och har en hög moral, smiter inte från träningar och har en hög 
närvaro. Jag tycker jag har en gammeldags metod här. Jag delar gärna ut beröm utefter hur 
man ska vara. De som inte säger emot, tvekar inte, är inte negativ och jobbar hela tiden på. 
Detta framhåller jag som bra. Hellre dessa beteende än en bra talang som presterar bra 
med inte beter sig som jag vill. Jag öser inte mycket beröm till en sådan tjej som kör 
vackert men har inte varit på träningen sedan i söndags. Dock kan jag säga till henna att 
hon kan bli hur bra som helst men hon måste kommat hit och ha träningsnärvaro.  
 
Vid minitävlingar på träning och då de landar på fötterna så får de ett Kinderägg i 
belöning. Då blir det tävling och det är något extra som gäller, plötsligt. Då märker jag att 
laget skärper sig och de säger till varandra att nu ska vi vinna detta jävla Kinderägget. Det 
är dessa typer (småtävlingar lite då och då) som höjer tjejernas självförtroende. Ett annat 
exempel jag kan ta är: idag är det onsdag och på fredag ska du köra det och det. Du får tre 
försök. Jag vill styra det på det viset.  
 
Gör en lista och rangordna 1=viktigast. Förklara din gärna. 

Hård träning 
Tappra försök 
Förbättrad färdighet 
Bra attityd 
Vinster 
Träningsnärvaro 

Vinster uppmuntrar jag minst! Jag pratar aldrig poäng.  
Förbättrad färdighet uppmuntrar jag mest, för det ger vinster och en glädje i att träna.  
 

8.b Hur syns det på dina träningar/tävlingar? 
Med till exempel individuell uppmuntran såsom dumma gester (hifive). Jag tar ofta upp 
saker som tjejerna förknippar med något roligt, så kallade ”triggers”. ”La planch” är ett 
exempel. Vi hade en tjej som hade svårt för att vara rak/spänd i hoppet. Vid ett tillfälle 
lyckades hon och en annan tjej skriker ”plankan”. Då vi senare döpte om det till ”La 
Planch” eftersom hon hade är halvt fransyska.  
 

8.c Anser du detta är det optimala tillvägagångssättet? 
Ja, men jag kan nog missa någon ibland, på grund av tidsbrist 
 

9. Vad anser du om och hur praktiserar du gällande: 
 

a. Belöning?  
Dumma motivationstävlingarna – kinderägg, för att trigga tävlingsnerverna. Belöning är 
annars att få vara med! 
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b. Bestraffning? 

Då tjejerna är lite mesiga och inte vågar, bestraffas de på skoj med till exempel 
styrketräning. Ofta styrkeövningar som är relaterade till den övningen hon inte 
vågade/klarade. Det blir ett straff och det är samtidigt det de behöver. Träningsnärvaro blir 
en form av bestraffning, då de inte har varit där tillräckligt mycket, vågar jag inte ha med 
dem på tävling. Jag vill påstå att detta motiverar vissa, att inte bli uttagen. Då har jag 
motiverat dem genom att hota dem! Jag gjorde speciellt så med en tjej för hon är lat så in i 
helvete.  
 

c. Feedback? 
Teknisk feedback gör vi hela tiden, lite snabbare, lite rakare m.m. Gymnastiken går ut på 
det, att instruera så de lär sig övningen ordentligt. Ibland förekommer utvecklingssamtal 
som ofta är rätt så informella.  

 
d. Misslyckande?  

Vid misslyckande på grund av tvekande blir jag mycket förbannad. Däremot är det 
skillnad vid tävling. Om någon faller på tävling får de aldrig skäll för det, tvärtom. De som 
misslyckas på tävling för störst hjälp av tränarna.  
 
 
 
 
 
Etikfrågor 
 

10. Hur viktigt är fair play inom idrotten för dig? 
Mycket viktigt. I gymnastik är vi aldrig inne och möter motståndaren ansikte mot ansikte 
som i andra sporter, då vi inte kan fälla våra motståndare. Jag tycker att det är viktigt att 
aldrig visa sig som en dålig förlorare eller visa skadeglädje då någon annan skadar sig, 
ramlar eller misslyckas. Jag tror att många känner innerst inne en glädje då andra 
misslyckas för det är ju ändå det de handlar om, att göra bättre en de andra. Men det är en 
hedersgrej gentemot andra tränare att inte visa det utåt. Skulle någon tjej uttala sig om att 
hon blivit bedömd med låga poäng, tystar jag snabbt ner henne.  
 

11. Du är på tävling och dina aktiva har kommit på ett sätt att fuska och 
lyckas vinna. Hur reagerar du?  

Jag vet inte riktigt hur jag skulle göra, resultat går ändå inte att ändra i efterhand. Men jag 
hade informerat mina aktiva att detta är inget man håller på med och spring nu inte runt 
och tro att ni är bäst.  
 
Barn och ungdomsfrågor 
 

12. Är det någon skillnad på hur man motiverar som tränare vid barn (<12), 
ungdom (13-19) och vuxen åldersgrupp (>=20)?  Beskriv var och en för 
sig.  

Ju yngre de är ju viktigare är att det att det är kul! Vid barn skulle jag motivera med 
småtävlingar eller uppvisningar. Vuxna och då elit motiverar jag genom tävlingsresultat. 
De är resultatet som är det långsiktiga målet. Även om gymnastik är känt för att elitsatsa i 
väldigt låg ålder (vi har nio åringar som tränar 16 timmar i veckan) och man måste träna 
mycket för att lyckas så måste man hålla fokus på att det ska vara kul. Vuxna slutar därför 
att de skadar sig eller därför att de har stagnerat och då gjort allt vad de har kunnat för 
egen maskin.  
 

13. Hur tycker du man ska anpassa och planera barn och ungdomsidrott för 
att få dem att fortsätta att idrotta in i vuxen ålder? 
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Det måste finnas någonstans att ta vägen om du inte håller måttet, ett så kallat skyddsnät! 
De som inte utvecklas i det ”tänket” måste få vara med i en grupp där de kan vara så 
länge. I gymnastik har det ofta varit så att de som inte håller måttet har lämnats vind för 
våg. Jag tycker det är viktigt att det finns möjligheter för dem att vara med i andra grupper 
där de kan mogna samt lära att koncentrera sig. 
 
Vår förening har ett projekt nu med unga flickor i 14-15 åldern, då de tappar många tjejer 
på grund av att de har andra intresse (pojkar, festa m.m.). Projektet arbetar mycket med 
gemenskap och har de vännerna här på gymnastiken stannar de längre. Då går de dit för 
att deras kompisar är där och det är kul. 
 

14. Hur kan du lära barn att värdera sina insatser utan att bara räkna segrar? 
Feedback. Barn förstår mer än vad man tror. Ger man konsekvent feedback på att det här 
var bra och det här var dåligt så skapar de själva en känsla om vad som är bra respektive 
dåligt. Jag ger dem verktyg att kunna värdera sig själv som till exempel uppmuntra hård 
träning och disciplin (uppställning likt armén). Ropar tränaren på en och ju snabbare du är 
på plats desto bättre. Jag har inte så mycket erfarenhet av yngre aktiva, jag har bara tränat 
äldre.  
 

14.b Vad innebär att göra sitt bästa? 
Försöker så mycket som möjligt och många gånger. Den som har gjort sitt bästa har 
försökt, tagit hjälp av tränare och tänkt till själv, har en egen förmåga att tänka hur jag ska 
jobba med detta nu. Tar egna initiativ, till exempel gör extra uppgifter som inte är inräknat i 
träningen, då har man verkligen gjort sitt bästa. 
 

15. Du har en grupp 8-10 åringar. Det är tävling på lördag och du ska ta ut 
laget/truppen som ska tävla. Det är hälften av dina aktiva. Vilka kriterier 
skulle du utgå ifrån och varför? 

Så många som möjligt ska få vad med för att de tycker att det är kul. MEN med den 
begränsningen att vi ändå toppar laget. Kan 10 gymnaster göra den här gymnastiska 
övningen ska vi göra det. Men kör vi 6 varv ska någon vara med på minst 1 (de sämre) 
andra (de bättre) kanske 5 varv. Kan vi med hjälp av att toppa köra en svårare gymnastisk 
övning ska vi göra det och då också låta någon vara med mindre.  
 

16. Det står i ”Idrotten vill” (RF:s verksamhetsidé) att barn och ungdomar 
ska idrotta efter sina villkor och förutsättningar. Hur skulle du tillgodose 
dessa direktiv? 

Jag tycker det är en flummig beskrivning med att delta på sina villkor och förutsättningar. 
Men mitt exempel om skyddsnätet ser jag som ett bra exempel.   
 

17. Brukar du uttala dig om spelares framtida möjligheter att lyckas i sin 
sport?  Om ja, varför?/  om nej, varför inte? 

Ja det gör jag ofta. Det gör jag får att få dem att tro på sig själva och se långsiktigt. Jag 
bedömer nästan alltid att de kan nå längre än vad de själva tror. Generellt är det så att 
ledare ser en större potential i de aktiva än vad de ser hos sig själva. Jag uttalar mig bara 
om positiva möjligheter och aldrig om sämre möjligheter. Till vuxna kan jag dock säga att 
du ska vara glad att du får vara med i det här laget. Men jag vänder gärna på det och säger 
att det här laget är jävligt bra och det förstår de själva. Vi är 27 stycken och 12 ska tävla. 
Jag skulle aldrig säga till någon att du kan lika gärna gå och bowla för här har du inget att 
göra.   
 

18. Du leder en grupp tonåringar, ni går till final i en tävling/turnering. Alla 
har fått deltaga lika mycket hittills. Hur gör du nu? 

I gymnastik är det väldigt svårt men jag skulle toppa laget om de kommit så långt.  
 

18.b Hur viktigt är det att vinna? 
Min grundinställning är egentligen att det inte är så viktigt, men när man är på tävling blir 
det viktigt. Som nu senast i SM var vi mycket nöjda med att komma två, men vi vill gärna 
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komma ett hack till. Jag är väldigt resultatfokuserad själv men jag visar inte det för tjejerna 
på det viset, därför de ska inte tänka resultat, för då misslyckas de. Jag brukar säga till 
mina aktiva att vi ska göra det här för publikens skull, strunta i domarna, vi tjänar inga 
pengar på det här ändå. Man gör det för att det är kul och försöker fokusera på det. 
Glädjen med det här är inte de få (2-3) tillfälle vi tävlar, det är inte tillräckligt, det är för 
sällen. Utan det är vägen dit som jag tycker är viktig.  
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Bilaga 10. Transkribering Ulf Sandgren 

 
Demografiska frågor 
 
Plats: Fridaroskolans rektorsexpedition   
Intervjuarens namn Johan Lindblad och Mattias Isberg  
Datum 14/12 2005 
Typ av intervju Personlig 
Intervjupersonens namn Ulf Sandgren  
Födelseår 1958  
Idrott och förening Handboll, Eslövs Handsbollsförening  
Ledaruppgift idag. Ungdomsansvarig i EHF (Eslövs Handbolls Förening) samt tränare 
för pojkar födda 1990. 
Utbildning (idrott och civil) Mellanstadielärare, introduktionskurs till 
rektorsutbildning, Projektledarutbildning, ULG – utbildning (Utveckling, Ledarskap 
Grupp). Snart färdig mastercoach inom handbollen.  
 
Framtida ledarambition  
EHF ska ha ett lag i varje i varje årskull.  
 
Hur många aktiva tränar du och hur många grupper är du ansvarig för? 
17 st. 
 
Hur länge har du varit tränare? 
1984  
 
Hur länge har du varit tränare på elitnivå? 
5 år totalt (2år i Kristianstad, 2år i LUGI, 1 år Virum Sorgenfri) 
 
Vem eller vilka (för och efternamn) av dina adepter har lyckats bästa? 
Virums sorgenfri var regerande danska mästare med nästan bara landslagsspelare. Vi blev 
2:a  i ligan och vi förlorade felaktigt i semifinalen på övertid, efter att slutsignalen hade 
gått. Det har jag aldrig kommit över, det var för jävligt. SM silver med LUGI, förlorade i 
semifinalen året efter. Tog upp Kristianstad i elitserien.   
 
Allmänna frågor om ledarens värderingar och praktiserande  
 

1. Finns det några normer, regler, policys vilka tränare måste förhålla sig till 
inom din idrott? 

I den förening jag är verksam i nu finns det oerhört tydliga regler att förhålla sig till. Det 
kan handla om allt från att ta ut lag till hur vi ska spela samt hur vi ska bete oss genom 
mänskligt bemötande. Gröna tråden är en skrift som förening tagit fram. I skriften står 
bland annat att alla skall spela lika mycket, alla måste spela på alla positioner, att man 
måste spela offensivt försvarsspel, man får inte spela 4-0 eller 6-0 när de är små. Vi ledare 
har kommit fram till att detta är oerhört avgörande för deras utveckling om de vill fortsätta 
att spela när de blir äldre. Alla ledare har fått tycka till, men eftersom de är ganska nya 
ledare som inte varit med så länge, har jag kunnat forma det mycket som jag velat.   
 
Inom klubben har vi än så länge inte haft mer än barn upp till 12-13 år, men nu börjar de 
bli äldre. Därför håller vi på att skapa nya förordningar med två spår. Ett ”vi som satsar på 
handbollen” och ett för alla andra som vill vara med. Detta eftersom vi måste få ha olika 
målsättningar och olika riktningar. Man få toppa lag i olika matcher, bara man är tydlig 
och berättar vad som gäller. Som tillexempel att vi har gått från barnhandboll till 
ungdomshandboll, och att alla får vara med i den utsträckning de vill.   
 
Barnhandboll, ungdomshandboll och vuxenhandboll är tre olika sporter.  
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Som jag berättat tidigare har vi även förhoppningar om att skapa ett spår till, nu när de 
börjar bli 15-16 år, för dem som säger att de vill bli så bra som de kan. Sedan får vi se om 
vi kan erbjuda den träningsmängden och träningskvaliteten och de tränare som behövs.  
 
Det är viktigt att göra dessa spår tydliga för föräldrar, barn och föreningen. Det är lätt att 
säga att jag vill bli elithandbollsspelare, men vad innebär det då? Och vilka konsekvenser 
för det med sig. Då måste man förklara att man måste träna så här, så här, så här osv. och 
göra det så tydligt som möjligt.  
 

2. Vad innebär motivation för dig? 
Det innebär att man har någon form av vision om vad man vill och att man har satt upp mål 
för hur man skall nå dit och att man inser vad det får för konsekvenser. Om man har 
kommit överens om att det är så man skall göra, så har man skapat motivation för att uträtta 
något.  
 
Man kan inte ha motivation om man inte vet vart man skall någonstans. Då blir det som 
med Alice i underlandet!      
 

3. På vilket sätt påverkar du dina aktivas motivation? 
Genom att hjälpa dem att ta reda på var de skall och vad det betyder. Det spelar nog ingen 
roll om jag tränar ungdomar eller elit. Utifrån detta mål får de ta ställning och jag kan 
hjälpa dem fylla ut med konsekvenserna. Många lag säger nog att de skall vinna serien i 
maj, men det är nog sällan så att de går tre steg djupare och tittar på konsekvenskerna. Det 
vill säga hur mycket man skall träna, hur man skall träna, vad man skall träna, hur tränaren 
skall bete sig och hur spelarnas attityd mot omvärlden skall vara. Den dag man frångår 
detta och går utanför den ram som man satt upp, så måste man stanna och ta reda på, var 
skulle vi nu någonstans. Och så får vi diskutera, om vi skulle dit, så är det inte acceptabelt, 
då får du hoppa in i ramen igen, eller så får du gå någon annanstans, eller så får vi ändra på 
vårt mål.    
 
Jag påverkar alltså de aktivas motivation genom att göra dessa ramar tydliga. Man tränar ju 
mycket, så det är självklart att man påverkar dem.   
 

3.b Finns det andra faktorer som motiverar dina aktiva? 
Givetvis! Det är ju allt runt omkring. Omvärlden påverkar mycket. Alla sociala faktorer 
såsom familj, jobb och föräldrar. Därför är det viktigt att vara tydlig med de spår som vi nu 
formulerar. Det påverkar ju deras familjer och alla andra involverade. Är vi tydliga så inser 
även omgivningen vilka konsekvenser satsningen medför.  
 

4. Hur planerar du och vilket inflyttade har de aktiva på träningsplanering 
och målsättning? 

De aktiva på ungdomsnivå kan påverka riktningen av målsättningen, men när visionen är 
färdig, så har de inget större inflytande längre. Då är det min tur att förklara 
konsekvenserna och bestämma hur vi skall göra för att uppnå detta mål. De kan påverka 
speluppställningar, men övrigt träningsupplägg kan jag inte lämna över till dem, det har de 
ingen aning om.  

 
Det är dock viktigt att jag förklara syftet med träningen. För när de blir vuxna så skall de 
ha lärt sig varför man tränar olika saker. Däremot kan de inte komma och säga: men idag 
skall vi väl inte springa ute!? Jo, det skall vi för det ingår i vår plan, annars kommer vi inte 
dit vi vill.   

 
Har man elitspelare så kan diskussionen vid inledningsskedet vara annorlunda, eftersom 
där kan vara någon som är bättre än mig (tränaren) på till exempel fysiologi. Efter att 
planen är satt så skall vi köra efter det och då kan man inte hålla på att dividera.  
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5. Under en tävling, beskriv hur kommunikationen kan se ut mellan dig och 
de aktiva? 

Kommunikationen är i så hög utsträckning som möjligt något vi kallar frågecoachning. Då 
säger jag kanske till två spelare: ni får nog ha ett sammanträde, så ni vet vad som skall 
göras nästa gång. Jag vill alltså att de aktiva själva skall lista ut vad som gick snett och 
korrigera därefter. Jag kan även fråga: vad hände nu där? Målvakten säger då kanske: jag 
kom långt ut. Okej, men var då inte det nästa gång, utan prova nått annat. I en paus eller 
time-out så kan jag fråga: vad är det som har gått bra och inte gått bra? Efter att de 
förklarat det som gick bra och om jag håller med, så pushar jag dem att göra det nästa 
halvlek.  Detta är viktigare ju yngre de är. Nu kan jag säga till de äldre ungdomarna vad de 
skall göra i nästa anfall, men huvudsakliga ledandet är genom frågecoachning.  

 
Jag vill också gärna premiera prestationsberöm och inte resultatberöm.  
 

5.b Vem fattar beslut om förändring? Varför?  
Beslut fattas främst av mina aktiva under matcher. Detta för att lära dem att tänka själva. 
Men ni skulle höra mig skrika en massa saker under matchen för att peppa, men inte så 
ofta berätta vad som de skall göra. Sen kan man inte leva upp till det alltid. När man sitter 
bredvid och ser exakt vad som skall göras, så kan de få sig en påminnelse.  
 

Ett av mina mål är att när de blir ungdomsspelare så skall de börja äga sitt spel. Det skall 
alltså ha kontroll över spelet och själv kunna fatta beslut. Hamnar de i framtiden i 
situationer där det är 2000 åskådare på läktaren, eller en hög musik i bakgrunden, så 
kommer man som tränare inte kunna förklara för dem vad som skall göras, utan då måste 
de vara beredda på att själv bestämma. De skall inte tro att de alltid kan vända sig till mig 
och att jag kan tala om vad som skall göras.  

 
6. Ska man låta alla delta lika mycket? Varför? Är det likadant oberoende 

ålder? 
I barnhandbollen så deltar alla lika mycket, men från det att de fyllt 14 år så kan vissa 
viktiga cuper innebära att vi toppar laget så bara de bästa får spela. Vi försöker dock 
förklara innan cuper eller matcher vilket som gäller. Om alla får delta lika mycket eller inte, 
och att kanske inte alla kommer få spela alls.  

 
Alla i det laget är två meter långa, så nu måste vi spela med dem som är störst, tyngst och 
har kommit längst just nu.  

 
Men eftersom vi berättar vilka matcher och turneringar som vi toppar inför, samt att antalet 
matcher som skall spelas är mycket, mycket fler så får alla spela.  

 
Det är en gigantisk skillnad på dem som kommit längst i sin fysiska mognad och de som 
är minst utvecklade. Men vi försöker peppa de små och jag brukar berätta att när jag var 14 
så var jag minst, och orkade aldrig skjuta från 7,5 meter in i målet. På träning försöker jag 
ge dem så mycket tips och idéer som jag kan.  

 
För ett par veckor sedan var det två stycken som inte fick spela under en match. Då hade 
jag korta samtal med dem på träningen efter, om hur de hade upplevt det. De tyckte det var 
okej eftersom de visste om det.  

 
Jag har även frågat de mindre utvecklade om de tycker att jag är på dem för mycket med 
mina tips, men de verkar tyckta det om det.   

 
 
7. Hur kan du påverka dina aktivas självförtroende? Positivt/negativt?

  
Självförtroendet kan jag påverka genom att få dem att förstå när de presterar och gör saker 
rätt, fast det inte blev mål. Det vill säga prestationsberöm istället för resultatberöm.  
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Om man bara kör resultatberöm så kommer de som inte gör så mycket mål, aldrig få 
beröm, men om jag berömmer prestationer så kan jag förklara att där kom du helt rätt och 
hoppade in bra från kanten, men det var synd att det inte blev mål, för den skall ju in i nätet, 
det vet vi ju.  

 
Jag berömmer alltså det de har ju gjort och deras försök.  

 
8. Uppmuntran är en form av belöning. Vad uppmuntrar du mest hos 

individen?  
Jag berömmer det de gör, det de presterar, inte resultatet. Gör någon ett mål så berömmer 
jag inte det så mycket utan istället säger jag: där gjorde du ett bra inhopp, eller där höll du 
armen rätt.  
 
Om jag skall välja det jag uppmuntrar mest är det attityden. Eftersom om man har rätt 
attityd så blir man bättre. Man tränar mer, färdigheter förbättras och bollen kommer flyga 
in fler gånger i mål.  
 

8b. Anser du detta är det optimala tillvägagångssättet? 
Jepp, det är rätt, annars hade jag inte gjort det.   

 
 
 
 
9. Vad anser du om och hur praktiserar du gällande: 
 

a. Belöning?  
Belöningen är dels min omsorg om individen och den ger jag till alla. Det är en viss 
trygghet och bekräftelse. Jag brukar hälsa på alla individer innan träningen för att vissa att 
jag vet att de är där. Sen belönar jag beteende och attityd verbalt.  

 
I de matcherna där de bästa spelarna blir utvalda är ju detta också en form av belöning.  

 
b. Bestraffning? 

Bestraffning är inget jag gjort på ett tag eftersom jag försöker fokusera på det som är bra, 
men i våras så tog jag handgripligen av en spelare från planen som inte jobba hem på 
planen, trots påminnelser och sånt. Om man inte gör sitt bästa under matchen så blir 
bestraffningen att man inte får spela. Det spelar ingen roll om det är ungdomsidrott eller 
elitidrott. Presterar man inte sitt yttersta så får man vara beredd att sitta på bänken.  

 
En spelare som för några år sedan dels inte gjorde var han skulle, men dessutom skyllde 
på sina medspelare och tillslut även skällde på mig, blev avstängd i några veckor från all 
träning och matcher, mitt under elitserien.    

 
Närvaron är givetvis viktig. Om vi tittar på ungdomsnivå och om man inte kommer på 
träningarna under ett tag, så tar jag ett snack med den aktive och förklarar att han får ju 
träna hur mycket han vill. Men om han bara tränar en dag i veckan så får han delta med de 
andra där alla får spela, medan om han tränar tre dagar i veckan, plus en dag själv, så får 
han möjligheten att vara med på det andra spåret. Jag förklara att han kommer få samma 
bemötande på träning, men han hamnar i olika spår. Så då får han själv välja och ta 
konsekvenserna därefter.    
 

c. Feedback? 
Varenda gång jag gör på något kroppsspråk eller säger en kommentar som är kopplat till 
deras beteende, så är det ju den feedback som spelarna får. Denna skall vara så tydlig och 
så ärlig som möjligt.  

 
d. Misslyckande?  
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Misslyckande kan bero på olika saker. Vid kantspelaren som missade målet så kan det ju 
vara så att de flyttade målet, men det händer ju inte så ofta, eller så var det för att målvakten 
var jäkligt bra. Eller så beror det på en teknisk detalj som inte är fulländad. Då blir det ju 
att träna på denna detalj, och få spelaren att förstå vad det berodde på samt varför han 
kanske inte har fått upp armen än, vilket ledde till att han inte har så många möjligheter.  

 
Vad jag menar är att om man gör sitt bästa, så är det jävligt svårt att misslyckas.  

 
Om man tittar på misslyckande av säsongsmål så tycker jag att man skall undvika att sätta 
upp kvantitativa mål. Dessa beror så mycket på omgivningen. Ett annat lag kanske köper 
in nya spelare, så blir vi bara tvåa. Men vi kanske ändå har uppnått alla våra kvalitativa mål, 
alltså våra ramar för hur vi skall bete oss, hur vi skall träna, vad skall träna, alla har varit på 
träningarna och utvecklats, taktiken har funkat, men vi vann inte. Då är det bättre att ha mål 
som vi kan påverka och sen vara tillfreds med. Då kan man säga: vi har gjort vad vi skulle. 
I Danmark förlorade vi när tiden var ute. Vad skall vi göra åt det?  

 
Sponsorer kan ha kvantitativa mål men om vi har utvecklats och blivit starkare, snabbare 
och följt vår plan så gott det går, så kan vi hantera en förlust bättre. Det bygger på att jag 
har satt upp rätt sorts mål.  
 
Etikfrågor 
 

11. Hur viktigt är fair play inom idrotten för dig? 
Man kan säga som så. Från barn till elit, så går resultatinriktningen från litet till stor, 
medan fair play går från stort till litet. Så ser verkligheten ut. På elitnivå så försöker man 
inom rimliga gränser att göra så mycket hyss och fult som möjligt, utan att domaren 
märker det och blåser av. Men att medvetet fuska med regler eller andra lagar, där går 
gränsen.  

 
12. Du är på tävling och dina aktiva har kommit på ett sätt att fuska och 
lyckas vinna. Hur reagerar du?  

Det beror vad det är för fusk. Är det så enkelt att en person har käkat otillåtna medel, så är 
det lätt att förhålla sig till, för det finns ju inte. Men gränsen är svår att dra. Är fusket att 
min spelare tagit ett steg för mycket, så hade jag ju inte gjort något åt det. Är det däremot 
någon som saboterar för motståndarlaget, kanske genom att springa in i målområdet i 
slutsekunderna och stör deras målvakt och vi vann på det, då hade jag absolut inte 
uppmuntrat det, men jag hade inte heller gjort någon stor sak av det.    
 
Barn och ungdomsfrågor 
 

13. Är det någon skillnad på hur man motiverar som tränare vid barn (<12), 
ungdom (13-19) och vuxen åldersgrupp (>=20)?  Beskriv var och en för 
sig.  

Barn motiverar man genom att det skall vara roligt, men sen så avtar kulighetsfaktor, men 
istället kommer andra aspekter in. Man kan motivera genom att lära dem nya färdigheter. 
Däremot så måste de grundläggande behoven alltid finnas avsett ålder. Alltså bemötande, 
omtanke och trygghet.  

 
14. Hur tycker du man ska anpassa och planera barn och ungdomsidrott för 

att få dem att fortsätta att idrotta in i vuxen ålder? 
De måste tycka det är kul, att de får lära sig något och bli bra bemöta. Man måste spela 
och träna på ett kul sätt, då vill de fortsätta. Gärna så länge som möjligt 

 
Jag försöker att fokusera på prestationen under barnhandbollen och inte resultatet. Det är 
givetvis kul med vinster, men risken att misslyckas är väldigt stor.  
  

15. Hur kan du lära barn att värdera sina insatser utan att bara räkna segrar? 
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Det går alltid ut på att vinna. Även på barnhandboll, varje sekund någon är inne på planen 
så är det målet, men inte till vilket pris som helst. Inte till priset att bara de bästa får spela, 
eller att man bara får inta en viss position för att man är bäst. Men man måste alltid lära sig 
att det går ut på att vinna.  

 
Istället för att mäta att man vinner hela serien så kan man mäta att man vinner fler matcher, 
att man går längre i turneringar än man gjort innan, eller att man vinner över lag man aldrig 
tidigare vunnit mot.  

 
På individnivå kan man fokusera på att den aktiva klara skjuta ett hoppskott, det har du inte 
kunna tidigare. Nu får du ju upp armen när du hoppar in från kanten, eller nu kan du ju 
slänga dig in och fall utan att slå ihjäl dig.  
 

16. Du har en grupp 8-10 åringar. Det är tävling på lördag och du ska ta ut 
laget/truppen som ska tävla. Det är hälften av dina aktiva. Vilka kriterier 
skulle du utgå ifrån och varför? 

Jag tar aldrig ut det eftersom jag gör en planering för hela hösten, men alla namn och 
matcher. Då gör jag det i en kronologisk matchordning och fyller i vem som skall spela 
varje match. Så när säsongen är slut så har alla fått spela ungefär lika mycket.  

 
17. Det står i ”Idrotten vill” (RF:s verksamhetsidé) att barn och ungdomar 

ska idrotta efter sina villkor och förutsättningar. Hur skulle du tillgodose 
dessa direktiv? 

Genom att ha en verksamhet som är anpassad för barn. Som uppfyller barnens behov. 
Man måste även acceptera att barn inte kan komma på alla träningar och 98 % av de 
gånger de inte kom till träning så är det föräldrarnas fel, de hade kanske inte möjlighet att 
skjutsa sina barn eller något annat förhinder har kommit upp.  

 
Genom att inte toppa laget när de är tio. Jag vill inte se exemplet som man ser i vissa 
klubbar där man tar ut laget till matchen lördag, bland dem som är träningen innan. Då kan 
en spelare bli utesluten för att pappa skulle lämna bilen på verkstan. 
 

18. Brukar du uttala dig om spelares framtida möjligheter att lyckas i sin 
sport?  Om ja, varför?/  om nej, varför inte? 

Nej! För att jag vet att jag inte kan göra det och att ingen annan heller kan det. Jag kan bara 
uttala mig om nuläget, och säga att om du tränar på bra så kan du bli en bra 
handbollsspelare, men jag kan inte uttala mig om vem som kan nå landslaget.   
 

19. Du leder en grupp tonåringar, ni går till final i en tävling/turnering. Alla 
har fått deltaga lika mycket hittills. Hur gör du nu? 

Det beror på vad vi har bestämt innan turneringen. Om det är en turnering där alla skall få 
delta lika mycket så gäller det, om vi bestämt oss för att toppa så gäller det, eller om det är 
turnering med gruppspel och efterföljande slutspel, så kan det vara lika deltagande under 
gruppspelet, men med bästa laget under slutspelet. Allt är förutbestämt.  

 
19.b Hur viktigt är det att vinna? 

Det är viktigt eftersom det är det går ut på, men det är inte viktigt att vinna till vilket pris 
som helst. Och om man alltid toppar laget så innebär det negativa konsekvenser och så 
viktigt är det inte. Så länge alla gör sitt bästa så kommer de få fortsätta att spela.  

 
På elitnivå är det ju annorlunda eftersom att inte vinna kan innebära att någon mister sitt 
jobb, eftersom det är det, som det handla om. Så på den nivån kan man ibland få sätta in en 
spelare trots att han/hon inte har rätt attityd, men för att han/hon är så himla bra ändå. 
Däremot så är det inte säkert att han får fortsätta att spela med laget när säsongen är slut.   
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