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Abstrakt
Denna studie behandlar det önskade ledarskapsbeteende och den önskade relationen mellan 

utövare och coach enligt svenska simmare. Undersökningen omfattar 115 svenska simmare.

Syftet med studien är att beskriva och analysera vilket ledarskapsbeteende herr- och

damsimmare i Sverige önskar att en coach ska ha och hur de önskar att relationen mellan 

coach och aktiv ska vara. Studien undersökte även om det fanns ett samband mellan önskemål 

och kön på utövare. Alltså om kvinnor önskade ett visst typ av ledarskapsbeteende och 

relation till sin coach och män ett annat typ av ledarskapsbeteende och relation till sin coach. 

Den datainsamlingsmetod som använts är enkäter och detta både i webbformat och 

pappersformat. Den enkät som använts har varit en omgjord variant av Chelladurais och 

Salehs (1980) "leadership scale for sport", LSS.

Resultatet av studien visar att svenska simmare önskar ett ledarskapsbeteende där träning och 

instruktion, demokratiskt beteende och positiv feedback används. I mindre grad önskar de ett 

ledarskapsbeteende där auktoritärt beteende och social support används. Resultatet visar även

att det finns en skillnad i vad kvinnor generellt önskar och vad män generellt önskar. Dock är 

det inga markanta skillnader. De största skillnaderna bland önskemål finns mellan de som 

befann sig på internationell nivå/landslagsuppdrag och de som befann sig på regional nivå.

Nyckelord: Ledarskapsbeteende, Relation, Simmare, Önskemål   
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1. Introduktion

I denna del av uppsatsen kommer först en inledning kring ämnet att presenteras. Utifrån detta 

diskuteras sedan varför denna uppsats behöver göras och hur den kan bidra till att 

forskningen inom området förstärks.

1.1 Inledning
Ledarskapsbeteende är ett forskningsområde där många modeller som beskriver 

ledarskapsbeteende har tagits fram och testats (Chelladurai, 1984). Dock finns det ett växande 

behov av mer kunskap om relationer inom idrotten (Poczwardowski, Barott & Jowett, 2006). 

Stambulova (2010) använde förhållande som en metafor till att beskriva idrottskarriärer, i den 

mening att de personer som omger idrottaren många gånger är de som gör idrottarens karriär 

till en möjlighet och en meningsfull upplevelse. Det interpersonella förhållningssättet till 

coaching är viktigt på grund av dess inverkan på idrottares prestation och utveckling (Jowett 

& Clark-Carter, 2006). Jowett (2003) hävdade att relationen mellan coach och utövare

förmodligen är den viktigaste relationen i idrotten. Relationen mellan coach och utövare har 

visat sig ha stor psykologisk betydelse för medlemmarna i förhållandet (Jowett & Clark-

Carter, 2006). Exempelvis så betonade Poczwardowski et al. (2006) att coachen har potential 

att påverka idrottaren på ett unikt och kraftfullt sätt. Även om relationen mellan coach och 

utövare eftersträvar framgång för idrottaren hävdade Jowett och Cockerill (2002) att behoven 

hos både coach och idrottare uttrycks och uppfylls i förhållandet. Enligt Jowett och Meek 

(2000) är det troligt att förhållandet mellan coach och utövare fastställer vilken

tillfredsställelse och självkänsla som utövaren har samt även påverkar utövarens prestation. 

Effektiva förhållanden mellan coach och utövare har visat sig ha en positiv inverkan på den 

fysiologiska hälsan och känslan av välbefinnande hos utövaren (Jowett, 2005). Dock är inte 

alla relationer effektiva och det finns också relationer som är associerade med ojämlik makt, 

svek, missbruk och exploatering (Jowett, 2003). Därför är det viktigt att erkänna att de

kraftfulla influenser som Poczwardowski et. al. (2006) nämner kanske inte bara var goda 

influenser, utan att det också kan innebära att coachen kan ha dåligt inflytande på idrottaren. 

På grund av effekterna coachen kan ha på utövaren finns det ett behov av kunskap om detta 

förhållande för att göra idrottarens idrottsupplevelse så bra och givande som möjligt.

I denna studie ville vi undersöka det önskade ledarskapsbeteendet och den önskade relationen

mellan coach och utövare hos svenska simmare. Genom undersökningen ville vi även 
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observera om herr- och damsimmare önskar olika typer av ledarskapsbeteende hos en coach

samt olika slags relationer mellan coach och utövare. Alltså om det finns ett 

ledarskapsbeteende som svenska manliga simmare generellt önskar och om det finns ett 

ledarskapsbeteende som svenska kvinnliga simmare generellt önskar samt om dessa män och 

kvinnor önskar olika relation och beteende från sina coacher. Detta var intressant att 

undersöka då det i Sverige är vanligt att män och kvinnor tränar tillsammans inom idrotten 

simning och har samma coach. Däremot till exempel på college i USA simtränar och tävlar 

kvinnor för sig och män för sig med olika coacher. Där bildas det lag för enbart kvinnor som 

tränar och tävlar ihop och lag för enbart män som tränar och tävlar ihop. Enligt BBC News 

(2012) är USA den överlägset mest framgångsrika nationen inom simsporten, med nästan 500 

Olympiska medaljer. Detta kan i dagsläget förstärkas med att USA enligt internationella 

simförbundet, FINA (2015) är innehavare av 24 världsrekord av totalt 90 möjliga, vilket är 

ungefär 27 %. Vi är väl medvetna om att USA är ett större land än Sverige och detta kan vara 

en faktor till deras framgångar. Dock var det ändå intressant för studien att undersöka om den 

största simnationens struktur hade varit något att anamma i Sverige. 

Vi är själva aktiva coacher inom simningen i Sverige och har ansvar över de elitsatsande 

ungdomarna i vår förening. Vår observation är att när simmarna har nått en viss nivå behövs 

en individualisering i träningen. Detta då oftast inte kvinnor och män kan matchas mot 

varandra efter puberteten, men även då det sker en individualisering på distans, simsätt och 

egen satsning. Den fråga som vi ställer oss är om det eventuellt behöver ändras

ledarskapsbeteende i Sverige. Behöver manliga och kvinnliga simmare bedriva träning 

könsuppdelat för att kunna få det ledarskap som de vill ha, likt det sätt som används i USA?

Vi har även gjort den observationen att inom svensk simning så är större delen av de aktiva 

tränarna män. Vi har därför även ställt frågan om simmarna föredrar en manlig eller kvinnlig 

coach eller om detta inte spelar roll. På så sätt har vi även kunnat undersöka om det finns 

ledaregenskaper som anses som manliga respektive kvinnliga och på så sätt har studien

utvecklats ytterligare. Det kan utläsas från statistik från Riksidrottsförbundet att majoriteten 

av tränarna i Sverige är män (RF, 2005). Så ser det även ut inom simningen där majoriteten av 

tränarna till simmare är män. Därför undrar vi om det är så att utövarna föredrar manliga 

tränare eller om det beror på något annat.
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2. Syfte och frågeställningar

I denna del kommer uppsatsens syfte att preciseras och frågeställningar att tas fram.

2.1 Syfte
Syftet med studien är att beskriva och analysera vilket ledarskapsbeteende svenska herr- och

damsimmare önskar att en coach ska ha och hur de önskar att relationen mellan coach och 

aktiv ska vara.

2.1.1 Avgränsningar

Vi valde att avgränsa oss och endast rikta oss mot herr- och damsimmare i Sverige som tränar 

minst fyra simträningspass i veckan. Detta då en liknande studie inte har gjorts på svenska 

simmare samt att vi ansåg att de som tränar minst fyra gånger i veckan bör ha ambitioner att 

förbättra sin prestation som Jowett och Meek (2000) menar påverkas av ledarskapsbeteendet. 

Då Jowett och Meek (2000) menar att förhållandet mellan utövare och coach påverkar 

utövarens prestation väljer vi att göra undersökningen på simmare i åldrarna 13 år och äldre 

då det är i de åldrarna som simmarna kan delta på mästerskap.

2.2 Frågeställningar
Utifrån vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar.

 Vilket ledarskapsbeteende önskar svenska herr- och damsimmare?

 Finns det grupperingar i svaren och bygger dessa på könet på utövaren?

 Finns det en uppfattning om ett visst manligt och ett visst kvinnligt 

ledarskapsbeteende?
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3. Tidigare forskning

I denna del kommer tidigare forskning inom området samt liknande områden att redovisas.

3.1 Nordiskt ledarskap
Forskning gjord av Enoksen, Fahlström, Johansen, Hageskog, Christensen och Höigaard 

(2014) riktar sig till att undersöka hur nordiska coacher anser att sina ledarskapsstilar ser ut. 

Det var 149 coacher på internationell eller hög nationell nivå från Danmark, Sverige och 

Norge som var delaktiga i studien. De analysverktyg som användes var Chelladurais 

Leadership scale for sport (LSS) (Chelladurai & Saleh, 1980) och Jowetts coach–athlete 

relationship perspective (Jowett & Wyllemann, 2006). Studien gick ut på att ta reda på om det 

kunde urskiljas ett visst typ av beteende för nordiska coacher. Studien skulle även syfta till att 

se om det fanns några olikheter mellan coachernas beteende jämfört med den idrottsliga nivån 

på utövaren, coachens utbildningsgrad samt lagidrotter jämfört med individuella idrotter.

Studien syftade endast till att se vad coacherna själva upplevde att de hade för beteende och 

relation gentemot sina utövare och inte vad utövarna önskade. Resultatet visar att det mest 

vanliga beteendet som de nordiska coacherna själva anser att de handlar utifrån var träning 

och instruktioner, positiv feedback och demokratiskt beteende. Det fanns skillnader mellan 

lagidrott och individuell idrott när det handlade om auktoritärt och demokratiskt beteende och 

det visade sig att de coacher som arbetade med individuell idrott använde sig av mer 

auktoritärt beteende och de som arbetade med lagidrotter använde sig av mer demokratiskt 

beteende.   

3.2 Utövarens önskade ledarskapsbeteende

Forskare har fokuserat på coachens beteende och dess inverkan på utövares tillfredställelse 

och konsekvenserna av dessa beteenden (Chelladurai, 1990). Chelladurai (1993) hävdar att 

utövare verkar vara nöjda när coachen använder positiv feedback, socialt stöd samt träning 

och instruktion. Alfermann, Lee och Würth (2005) fann skillnader i önskat 

ledarskapsbeteende mellan lagidrott och individuellidrott. Utövare i lagidrotter visade sig 

utvecklas mer när de fick mer social support och mindre instruktioner, medan utövare i 

individuella idrotter utvecklades mer när de fick mer instruktioner och mindre social support.
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Forskning gjord av Thon, Borsato Passos, Arantes da Costa, Fiorese Prates, Andrade do 

Nascimento Junior och Fiorese Vieira (2012) syftade till att använda Chelladurais leadership 

scale for sports (LSS) på elitsimmare och deras coacher från Paraná i Brasilien. Studien 

gjordes på totalt 49 simmare och av dessa var 33 män och 16 kvinnor samt deras 6 coacher. 

Metoden som användes var att både simmarna och coacherna fick svara på de 40 påståenden 

som finns med på Chelladurais Leadership scale for sport (LSS). Simmarna skulle fylla i både 

de beteende de idag kände att de fick från sin coach och även det beteendet som de önskade 

att de skulle få, medan coacherna skulle fylla i det beteende som de ansåg sig själva agera 

utifrån. Resultatet visar att de coacher och utövare som tillsammans hade det mest lika 

beteendet var de som presterade bäst, vilket stärker Chelladurais teori om att önskat beteende 

från utövaren ska gå hand i hand med beteendet som coachen använder sig av för att skapa 

den bästa relationen och med det även de bästa resultaten. I studien studerades det även om de 

manliga och de kvinnliga utövarna önskade olika typer av beteende från sin coach. Resultatet 

visar att de kvinnliga utövarna önskar ett demokratiskt beteende från coachen medan de 

manliga utövarna är mer öppna för ett auktoritärt beteende. Dock är båda könen mer öppna 

för ett demokratiskt beteende än ett auktoritärt. De kvinnliga utövarna vill även ha mer träning 

och instruktioner samt socialt stöd än de manliga. 

3.3 Variablers påverkan på relationen mellan coach och utövare

Relationen mellan coach och utövare är komplext och kan påverkas av flera faktorer så som 

typ av idrott, kulturmiljöer, idrottsmässig nivå på utövare, kön samt längd på relationen 

(Jowett, Paull, Pensgaard, Hoegmo & Riise, 2005). Olika typer av idrott ställer olika sorters 

krav på relationen mellan idrottare och utövare. Relationer inom individuella idrotter har mer 

möjligheter att utveckla en djupare och mer beroende relationen mellan coach och utövare. I 

lagidrotter är relationen mellan coach och utövare mer formell, mer hierarkisk, mindre intim 

och mer flexibel än i individuella idrotter (Jowett, et. al., 2005). En annan variabel som 

påverkar relationen mellan coach och utövare är könet. Utövare med samma kön som coachen 

verkar vara mer nöjda med sin relation med coachen än utövare med motsatt kön från coachen 

(Jowett, et. al., 2005). Jowett och Nezlek (2011) fann liknande resultat i sin studie där 

tillfredsställelsen från utövaren var störst i alla kvinnliga relationer. Dessa idrottare var också 

mer nöjda med sin coach än andra könskombinationer av relationer. Utövare som är på hög 

idrottslig nivå har visat sig vara mer motiverade att ha en nära relation till sin coach och 

arbeta ihop mot sina mål (Jowett & Cockerill, 2003). Jowett and Nezlek (2011) fann att det 
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ömsesidiga beroendet mellan coach och utövare samt tillfredställelsen med träning och 

instruktion var högre om utövaren var på en högre idrottslig nivå. Jowett, et. al. (2005) visade 

att längden på en relation påverkar kvalitén på coachens och utövarens relation. Längre 

relationer visar en högre nivå av engagemang. Nöjdhet och ömsesidigt beroende har även 

visat sig vara starkare i längre relationer (Jowett & Nezlek, 2011).

3.4 Ledarskap och genus

Wahl (1996) skriver om att ledarskap och genus är kulturellt och socialt konstruerande 

begrepp. Hon menar att denna ståndpunkt får konsekvensen att ledarskap och genus är 

processer utan någon objektiv sanningsgrund och som inte är eviga. Manlighet och 

kvinnlighet konstrueras enligt Wahl (1996) i samverkan med maktförhållanden, vilket är en 

viktig faktor för hur det ser ut. Genom denna ståndpunkt kan det ses att konstruktionen av 

ledarskap är kopplad till konstruktionen av manligt och eftersom ledarskap som begrepp ofta 

beskrivs som könsneutralt blir männens dominans på ledande poster något som tas för givet. 

Genusets roll nekas eller försummas sin betydande roll och kvinnor ses därför som oförmögna 

eller ovilliga till att ta de ledande positionerna (Wahl, 1996). 

Enligt Alvesson och Svenningsson (2007) är könsskillnader inte biologiskt betingade utan är 

hela tiden skapande och återskapande ur sociala processer som är baserade på tolkningar av 

könsmässiga indelningar. Alltså är det som uppfattas som skillnader mellan könen socialt 

konstruerat och baserat på tolkningar och återskapandet av vad det innebär att vara kvinna 

respektive man. Hur dessa tolkningar ter sig är baserat på historiska och kulturella faktorer. 

Alvesson och Svenningsson (2007) nämner något som omnämns som tankens fängelse, där 

människor styrs och begränsas i sitt synsätt och handlande utifrån dessa kontexter. Med 

utgångspunkt i detta perspektiv hänvisas människor att sträva efter vad som är rätt och 

naturligt för respektive kön. Till följd av denna ordning är kvinnan underställd mot mannen, 

vilket i sin tur har gett mannen en normposition i samhället och ofta värderas högre, medan 

kvinnan värderas lägre (Alvesson & Svenningsson, 2007).

Enligt Wahl (1996) har genusforskningen för det mesta fokuserat på skillnader och likheter 

mellan män och kvinnor istället för att se kvinnans egentliga plats så jämförs de med män och 

manlighet. Med det perspektivet så blir kvinnliga ledare ständigt jämförda med den manliga 

normen, vilket i sin tur leder till att kvinnor antingen anses vara kvinnliga eller innehavande 
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av ledaregenskaper. Denna bedömning sker ofta efter männens villkor och kvinnor blir låsta 

av männens tolkningar (Wahl, 1996).

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning

I flertalet av ovan presenterad forskning har Chelladurais LSS modell används. Vi ville också 

använda oss av denna modell då tidigare forskning har visat att den är beprövad och 

validiteten kan då anses vara hög. Modellen är framtagen för coacher och deras eget upplevda 

beteende och relation mot sina utövare och beprövades på detta sätt i forskningen av Enoksen 

et. al. (2014). Dock ville vi istället få fram vad utövarna önskar för beteende och relation till 

sina coacher och behövde då formulera om frågorna i modellen. Då deltagarna i studien av 

Thon et. al. (2012) fick svara på vad de ansåg vara önskat beteende hos sin coach, visar detta 

att det bör vara fullt möjligt att formulera om frågorna till utövare istället för till coacher. Den 

tidigare forskningen visar även att det finns ett antal variabler som påverkar vilken relation 

som utövaren vill ha med sin coach. Dessa är bland annat idrott, kulturmiljöer, idrottsmässig 

nivå på utövare, kön samt längd på relationen. Wahl (1996) menar att ledarskap och genus är 

socialt och kulturellt konstruerade begrepp och att det är kulturen och sociala processer som 

har medfört dominansen av män på ledande poster. Detta har på så sätt medfört att vi ville

undersöka om de svenska simmarna önskar en kvinnlig eller en manlig coach. 
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4. Teoretisk angöring

I denna del presenteras den teoretiska angöring som användes i studien. Då vi valde att

använda oss av LSS, så kommer Chelladurais forskning att ligga till grunden för studiens 

teoretiska angöring. Vi valde även att använda oss av teori kring situationsanpassat 

ledarskap för att kunna analysera vårt resultat utifrån vilken mognad som finns hos utövarna.

4.1 Multidimensionella ledarskapsmodellen
Chelladurais (1993; 1990) multidimensionell modell av ledarskap (Figur 1) hävdar att 

ledarnas faktiska beteende (5) beror på tre typer av egenskaper: situationens karaktär, ledarens 

egenskaper, samt utövarnas egenskaper. Situationens karaktär (1) hänvisar till målen för 

gruppen, typ av uppgift, och de sociala och kulturella särdragen i gruppen. Ledarens 

egenskaper (2) är personligheten, kompetens och erfarenheten hos ledaren. Slutligen 

medlemmarnas egenskaper (3) är personligheterna hos utövarna i gruppen och deras 

kompetensnivå. Dessa egenskaper påverkar beteende aspekten av ledaren. Situationens 

karaktär påverkar det behövda beteendet (4). 

Det behövda beteendet är vilka krav som utövarna ställer på ledaren. Utövarnas egenskaper 

påverkar det önskade beteendet (6) av ledaren. Det önskade beteendet inkluderar önskemål 

kring instruktioner och riktlinjer, socialt stöd och feedback. Denna faktor är individuell för 

varje utövare. Detta kan bero på olika faktorer som kön, ålder, skicklighet och nivå. Det bör 

noteras att medlemmarnas egenskaper har även ett visst inflytande på det behövda beteendet 

precis som situationens karaktär har ett inflytande på det önskade beteendet. Ledarens 

egenskaper har den huvudsakliga effekten på det faktiska beteendet (5), men detta beteende

Figur 1: Multidimensionella ledarskapsmodellen (Chelladurai, 1993; 1990).
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kommer att vara formad av det behövda beteendet och det önskade beteendet. Det faktiska 

beteendet kommer att leda till belåtenhet hos utövarna och att gruppen presterar (7). Det antas 

att graden av överensstämmelse mellan de tre beteendestegen (behövda beteendet, faktiska 

beteendet och önskade beteendet) kommer påverka resultatvariabeln. Detta understryker 

behovet för tränaren att hitta balans mellan kraven från situationen och önskemålen från 

utövarna. Slutligen finns det två återkopplingsslingor från utövarnas tillfredsställelse och 

gruppens prestation. Ledaren kan påverka sitt beteende beroende på hur resultatet blev.

4.2 Situationsanpassat ledarskap
Hersey och Blanchard (1977) menar att ledarskapsstilen bör anpassas efter medarbetarnas 

mognad. Det finns i deras teori fyra ledarskapsstilar att välja mellan beroende på om 

medarbetarna är högt eller lågt uppgifts- respektive relationsorienterad. Mognaden avgör i 

vilken grad som medarbetarna har förmågan, viljan och självförtroendet att utföra en uppgift. 

I deras modell (Figur 2) finns fyra grader av mognad. 

Figur 2: Situationsanpassat ledarskap enligt Hersey och Blanchard (1988).

Figuren läses med början i det nedre högra hörnet. Enligt Hersey och Blanchard (1977) är det 

när mognaden är låg som det behövs en instruerande ledarstil där ledaren på ett tydligt sätt 

styr arbetet och berättar om vad som ska göras och hur det ska göras. Endast lite energi läggs 

på relationerna. När mognaden ökar minskar styrningen från ledaren. Dock är det fortfarande 
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en instruerande ledarstil (S1). När mognaden blir ännu högre så kan ledaren gå över till en 

övertalande ledarstil (S2). Denna stil handlar om att klargöra, förklara och övertyga

medarbetarna om vad som behöver göras. Denna stil medför att det krävs en ökad

relationsorientering för att bygga ett ömsesidigt förtroende och engagemang. Steget därefter 

handlar om att i större grad involvera medarbetarna i beslutsfattandet. Medarbetarna är nu mer 

mogna och kan mer men kan fortfarande vara osäker på vissa saker. En deltagande ledarstil 

(S3) innebär ett fortsatt starkt stöd från ledaren, men att medarbetarna får allt mer arbeta på 

egen hand. När medarbetarna sedan blivit så mogna att de kan och vill arbeta självständigt 

kan ledaren övergå till en delegerande ledarstil (S4).

4.3 Sammanfattning av teori
Chelladurais (1993; 1990) multidimensionella ledarskapsmodell förklarar de 

beteendekomponenter som behöver överstämma för att få bäst prestation från utövaren. Dessa 

är det behövda beteendet, det faktiska beteendet och det önskade beteendet och dessa

påverkas i sin tur av situationens karaktär, ledarens egenskaper och medlemmarnas 

egenskaper. Denna modell kan kopplas ihop med Hersey och Blanchards (1977) situations 

anpassade ledarskap i den mån att medlemmarnas egenskaper påverkas av medlemmarnas 

mognad. Hersey och Blanchard (1977) menar att medlemmarnas mognad avgör vilken 

ledarskapsstil som ledaren bör använda sig av. Alltså vilket ledarskapsbeteende som behövs. 

Chelladurai (1993; 1990) menar också att medlemmarnas egenskaper påverkar det behövda 

beteendet. 

Vi använder oss av dessa presenterade modeller då vi anser att båda modellerna visar på att 

det finns ledarskapsbeteende för olika situationer och att det finns olika variabler som 

påverkar vilket ledarskapsbeteende som passar för både utövare och situation. Jowett, et. al. 

(2005) talar om flera av dessa variabler och nämner bland annat kön och tävlingsnivå. Dessa 

variabler valde vi även att undersöka i vår studie så att vi kunde generalisera vårt resultat och 

kunde på så sätt se var de största skillnaderna i önskat ledarskapsbeteende bland utövarna 

fanns.
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5. Metod

I denna del presenteras hur vi gått tillväga för att få svar på våra frågeställningar.

5.1 Metodval
Den metod vi har använt oss av i denna studie är kvantitativ, i form av enkäter. Denna metod 

valde vi då enkäter enligt Hassmén och Hassmén (2009) är ett enkelt och relativt billigt sätt 

att nå många ur målgruppen via exempelvis e-post, vilket passade den studie som vi gjort. Att 

samtliga får exakt samma frågor och svarsalternativ gjorde det även möjligt att dra generella 

slutsatser utifrån det resultat som vi samlat in.

5.1.1 Fördelar och nackdelar

Gratton och Jones (2010) menar att det finns fördelar och nackdelar med en metod oavsett 

vilken metod som väljs. De nämner fem fördelar med enkäter. Den första fördelen är att det är 

en metod som innehar en hög tillgänglighet. Det är både lättare och billigare att nå en större 

geografisk bredd i målgruppen än med intervjuer. Detta då forskaren själv inte måste vara 

tillgänglig till att ställa frågor. Genom att använda sig av enkäterna kan en större del av 

målgruppen nås. Detta är en fördel som vi kände var relevant till vår undersökning då vi ville

nå minst 100 simmare för att få en bredare inblick hur det ser ut i Sverige kring agerande och 

relation från coacherna. En annan aspekt är att då vi ville analysera om det finns någon 

skillnad mellan vad kvinnor och män tycker om agerandet och relationen till en coach 

behövde vi få svar från ett större antal kvinnor och ett större antal män än vad vi hade kunnat 

få om vi använt oss av intervjuer. 

Den andra fördelen med enkäter menar Gratton och Jones (2010) är att det innebär en 

potentiell minskning av partiskhet. I en intervju kan forskaren bli partisk och på så sätt ha 

svårare att granska resultatet på ett objektivt sätt men med en väldesignad enkät kan risken att 

forskaren blir partisk minskas. Denna fördel var bra för oss då vi kunde granska svaren och 

resultatet ur en objektiv synvinkel.

Den tredje fördelen som Gratton och Jones (2010) tar upp är anonymitet. Att deltagarna i 

studien kan vara anonyma kan bidra till att svaren blir mer verklighetstrogna än om det varit 



12

en intervju där en forskare ställer frågorna. Detta framförallt när frågorna handlar om känsliga 

ämnen. Det är bra för oss att undersökningen är anonym då deltagarna får chans att svara vad 

de verkligen tycker. Frågan angående om deltagarna föredrar en manlig eller kvinnlig tränare 

hade kunnat vara känslig om vi skribenter intervjuar då vi båda arbetar som coacher. 

Den fjärde fördelen som Gratton och Jones (2010) presenterar är strukturerad data. De data 

som samlas in genom enkäter är lätt att jämföra mellan olika grupper eller inom samma 

grupper. Sådana data kan oftast redovisas i diagram och tabeller och användas till att 

analysera statistik. Då vi med vår undersökning ville få in en större mängd data, var enkäter 

ett bra sätt för oss att sammanställa vårt resultat utifrån.

Den sista fördelen som Gratton och Jones (2010) skriver om är att tiden för deltagarna ökar

vid enkäter. Med detta menar de att deltagarna i studien får en längre tid till att besvara 

frågorna samt att de kan gå tillbaka till frågan i enkäten om de har kommit på något mer som 

de kan tillföra studien. De simmare som deltog i studien är möjligen inte så insatta i detta 

forskningsområde och har möjligen inte reflekterat över de frågor som ställs innan. I en 

intervju hade de då endast fått intervjutiden på sig att tänka till och svara medan de nu istället 

kunde lägga ifrån sig enkäten och fundera. Detta kunde i sin tur leda till mer tydliga svar från 

deltagarna. 

Dock precis som Gratton och Jones (2010) skriver så finns det nackdelar med alla val av 

metoder också. De väljer att nämna fyra olika nackdelar med enkäter. En av nackdelarna är att 

frågorna i enkäterna måste vara tydligt formulerade då det oftast inte finns chans för 

deltagarna att ställa frågor om de inte förstår frågan. Det var då viktigt för oss att vara tydliga 

i vår enkät och även ge deltagarna information innan kring vad undersökningen syftade till 

och varför den gjordes. 

Andra nackdelen är att forskarna inte kan vara helt säkra på att det är den tilltänkta personen 

som har svarat på enkäten. Det skulle kunna vara någon annan som fyllt i den. Detta hade vi i 

åtanke, men vi valde att skicka enkäterna till simklubbar samt deras tränare och hoppades på 

att dessa vidarebefordrade enkäterna till sina simmare. Vi gav klubbarna och tränarna 

information om vår studie och hoppades att kunna övertyga dem om varför det var viktigt att 

studien gjordes och att deras aktiva deltog.

Den tredje nackdelen är att det inte finns någon möjlighet, efter att deltagaren svarat på 

enkäten, för forskare att ställa frågor om de vill att deltagaren ska utveckla ett svar mer eller 
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fråga hur deltagaren tänkte angående ett svar. Vi valde därför att konstruera vår enkät så att 

det inte fanns ett behov av att utveckla svaren mer.

Den sista nackdelen som Gratton och Jones (2010) väljer att skriva om är att enkäter kan få en 

låg svarsfrekvens vilket i sin tur minskar studiens reliabilitet. Vi trodde dock att vi skulle nå

vår önskade svarsfrekvens på 100 deltagare.

5.2 Utformning av enkät
Vi utformade vår enkät på så sätt att den första sidan innehöll bakgrundsfakta om deltagaren. 

Dessa bakgrundsfakta var kön, ålder, tävlingsnivå, antal träningspass i veckan samt så ville vi 

redan här få svar på frågan om utövaren föredrog en manlig eller kvinnlig tränare och även 

vem som de i nuläget tränades av. Detta gjorde vi för att vi skulle kunna generalisera och se

om det fanns grupperingar i svaren som berodde på någon av dessa faktorer. Efter dessa 

bakgrundsfakta fick deltagaren svara på vår omgjorda version av LSS-enkäten.

5.2.1 LSS

Vi använde oss av Chelladurais "Leadership Scale for Sport", (LSS) i vår enkät. LSS är ett 

frågeformulär som behandlar 40 stycken påståenden och fångar fem dimensioner av 

ledarskapsbeteendet. De fem dimensioner som Chelladurai och Saleh (1980) fångar är 

auktoritärt beteende, demokratiskt beteende, social support, träning och instruktion, och 

positiv feedback. Vi valde att använda oss av denna modell då den är välprövad i tidigare 

undersökningar och vi ansåg då att den hade validitet. Men då denna modell till en början är 

riktad till coacher, ledare och tränare, ändrade vi de 40 påståendena så att de istället riktade

sig till utövarna och även kring vissa påståenden direkt till simmare och simidrotten. 

Forskningen som gjordes av Thon et. al. (2012) syftade till att använda LSS modellen på både 

coacher och utövare, vilket i det fallet fungerade. Då denna undersökning gjordes på simmare 

trodde vi att det även borde fungera för oss och vår undersökning. Dock var vi medvetna om

att validiteten för modellen är större om den riktar sig till coacher som i forskningen av 

Enoksen et. al. (2014) då denna är mer beprövad än om den är riktad mot utövare.

För att se den omformulerade enkät som vi använt oss av se bilaga.1.
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5.3 Insamling av data
För att samla in data valde vi att göra en webbaserad enkät i programmet Surveymonkey. Vi 

använde detta program då vi ansåg att vi kunde utforma vår enkät på ett snyggt och enkelt sätt 

för deltagaren. Med detta program kunde vi även sammanställa resultatet på ett för oss enkelt 

sätt då allt sparades och vi kunde välja att sortera upp och analysera svaren kring exempelvis 

vad de manliga deltagarna har svarat och vad de kvinnliga deltagarna har svarat. 

Vi skickade vår enkät till simklubbar och deras tränare och hoppades med detta att dessa

skulle skicka vidare enkäten till sina simmare. Detta för att vi ville få en så stor geografisk 

spridning som möjligt. Då Gratton och Jones (2010) menar att enkäter kan få låg 

svarsfrekvens ville vi även samla in empiri i pappersformat. Vi bad två tränare i två olika 

klubbar att skriva ut enkäten och ge till sina simmare istället för att skicka den över webben. 

Med detta hoppades vi få fler att svara på vår enkät. Vi har även själva gjort på samma sätt 

och skrivit ut enkäten och besökt och delat ut denna till närliggande simklubbar och då också 

samlat in data direkt på plats.

5.4 Tolkning av empiri

I programmet Surveymonkey kunde vi analysera data vi fått in från enkäterna. Vi filtrerade

resultaten utifrån vad deltagarna svarat på bakgrundsfrågorna och jämförde sedan detta med 

hur deltagarna svarat på LSS:en. På detta sätt kunde vi jämföra om det fanns någon skillnad 

på önskat ledarskapsbeteende beroende på kön, träningsmängd, antal år som aktiv, 

tävlingsnivå, kön på coach samt önskat kön på coach. 

LSS:en är utformad i fem dimensioner vilka är träning och instruktion, demokratiskt 

ledarskap, auktoritärt ledarskap, social support och positiv feedback. Hela LSS:en består av 

40 påståenden som är uppdelade på dessa fem dimensioner, där varje dimension har olika 

antal påståenden. Träning och instruktion har 13 påståenden, demokratisk beteende har 9 

påståenden, social support har 8 påståenden och auktoritärt beteende samt positiv feedback 

har vardera 5 påståenden. För varje påstående fanns fem svarsalternativ. Deltagaren fick ta 

ställning till om hen önskar att påståendena stämmer aldrig, sällan, ibland, ofta eller alltid. 

Dessa svarsalternativ var kodade med nummer 1-5 där 1 stod för svarsalternativ aldrig, 2 för 

svarsalternativ sällan, 3 för svarsalternativ ibland, 4 för svarsalternativ ofta och 5 för 

svarsalternativ alltid.
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När vi redovisade vårt resultat valde vi att redovisa vad deltagarna hade svarat på varje 

dimension var för sig och inte varje påstående var för sig. Vi kunde på så sätt att få ut vad 

deltagarna hade för medelpoäng kring de olika dimensionerna och det är dessa dimensioner 

som vi valde att jämföra i resultatet.

5.5 Forskningsetiska principer
Vetenskapsrådet (2002) har konkretiserat fyra allmänna huvudkrav för forskningen. Dessa 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera deltagarna om deras uppgift i

studien och vilka villkor som gäller (Vetenskapsrådet, 2002). Vi använde oss av 

informationskravet på så sätt att i vår enkät presenterade vi vad forskningen grundade sig på 

och syftade till. Vi presenterade även vilka villkor som gällde för deltagarna samt att de själva 

bestämde hur länge de ville delta genom möjligheten att kunna avbryta deltagandet när som 

helst utan negativa följder. 

Samtyckeskravet handlar om att forskaren ska inhämta samtycke från 

undersökningsdeltagarna (Vetenskapsrådet, 2002). Vi tillämpade detta genom att vi

informerade om att enkäten var helt frivillig och att deltagarna när som helst kunde välja att 

avbryta sitt deltagande. Vetenskapsrådet (2002) menar att det ibland kan krävas att 

vårdnadshavare godkänner deltagande i enkäten. Detta gäller enligt vetenskapsrådet (2002) 

om de aktiva är under 15 år och om undersökningen är av känslig karaktär. Vi ansåg att våra 

frågor inte var av känslig karaktär och valde med detta att endast söka samtycke från 

vårdnadshavare för de simmare som var under 15 år. I samband med att vi skickade ut 

enkäterna till simklubbarna meddelade vi att de endast får skicka ut dessa till sina simmare 

som är över 15 år. I de fall där vi lämnat vår enkät till ungdomar under 15 år har vi inhämtat 

samtycke från deras vårdnadshavare.

Konfidentialitetskravet handlar om att vid användning av känsliga uppgifter om enskilda och 

identifierbara personer bör forskarna underteckna tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2002). 

Detta var inte av stor relevans för denna uppsats då vi ansåg att uppsatsen inte omfattade

användning av etiskt känsliga uppgifter.
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Nyttjandekravet handlar om att de insamlade uppgifterna inte får användas för icke-

vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav rådde då vi inte tänkte använda de 

uppgifter vi samlat in till något annat än vetenskapligt syfte.

5.6 Reliabilitet och validitet
Bell (2006) menar att oavsett vilken metod som används för insamling av information bör 

informationen och metoden alltid granskas kritiskt för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den 

är. Reliabilitet även kallat tillförlitlighet är ett mått över om ett tillvägagångssätt ger samma 

resultat varje gång eller om resultatet kan variera beroende på situationen (Bell, 2006). Vår 

metod var inte helt tillförlitlig då deltagarna skulle kunnat ha annorlunda svar beroende på 

vilken situation de befann sig i. Till exempel om de precis varit osams med sin coach, skulle

detta kunna påverka deras svar. Svaren hade då kunnat vara olika beroende på om vi frågade 

de innan eller efter bråket. Dock var vår informationssamling ändå av viss reliabilitet då vi 

ställde frågor om hur de önskar att en coach beter sig och hur de önskar att relationen mellan 

coach och aktiv ska vara och inte om hur de tycker att det är. Vi kunde inte vara säkra på att 

vi skulle få så många svar vilket i sin tur skulle minska studiens reliabilitet.

Validitet mäter däremot om en viss fråga ger de svar som efterfrågas (Bell, 2006). Våra frågor 

ansåg vi vara av hög validitet då vi använde oss av LSS av Chelladurai (1990; 1993) som är 

ett välprövat och granskat frågeformulär. Dock var vi medvetna om att validiteten sjunker då 

vi gjorde om formuläret till utövare istället för coacher. Men då vi även hade hittat tidigare 

forskning som visat att LSS även används på utövare stärker detta validiteten.

Att simmarna som vi frågat vet hur de egentligen önskar att beteende och relation till coachen 

ska vara är inte helt säkert. I och med att vi valde att använda oss av enkäter så kan vi inte 

vara helt säkra på att det är den önskade personen som vi söker som svarat då vi inte kan se att 

det är just den personen som fyllt i enkäten.
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6. Resultat

I denna del kommer vårt resultat av insamlingen av data att presenteras.

6.1 Svarsfrekvens och uppdelning
Enkäten besvarades av 115 deltagare varav 60 stycken (52 %) var män och 55 (48 %) stycken

var kvinnor. Av dessa 115 deltagare var det 99 stycken som svarade på hela enkäten. Övriga 

16 deltagare svarade på första delen med bakgrundsfakta och frågan vilken coach de föredrog. 

De svarande var i åldern 13-26 år. Av dessa befinner sig tio stycken (8,7 %) på internationell 

nivå/landslagsuppdrag, 30 stycken (26,1 %) på hög nationell nivå, 45 stycken (39,1 %) på 

nationell nivå och 30 stycken (26,1 %) på regional nivå. På frågan vem de hade som tränare i 

dagsläget svarade 39 stycken (33,9 %) en man, 3 stycken (2,6 %) en kvinna, 43 stycken (37,4 

%) flera män, 0 (0 %) flera kvinnor och 30 stycken (26,1 %) både män och kvinnor.

6.2 Resultat för samtliga deltagare
Det som kan avläsas i tabellen nedan är att de 99 deltagande simmarna i vår studie önskar att 

en tränare bör ha ett beteende där dimensionen träning och instruktion är viktigast. På denna 

dimension svarade deltagarna i snitt 4,03. Den andra dimensionen, demokratiskt beteende, 

svarade simmarna i snitt 3,86, medan de svarade 2,27 på auktoritärt beteende. På dimensionen 

social support svarade deltagarna 3,40 i snitt och 3,95 på dimensionen positiv feedback.

Dimension Träning och 

instruktioner

Demokratiskt 

beteende

Auktoritärt 

beteende

Social 

support

Positiv 

feedback

Snittpoäng 4,03 3,86 2,27 3,40 3,95
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På frågan vilket kön som utövarna föredrog hos sin tränare svarade 27 stycken (23,5 %) en 

man, 3 stycken (2,6 %) en kvinna och 85 stycken (73,9 %) att det inte har någon betydelse.

6.3 Resultat grundat på kön
I denna del presenteras resultatet från de kvinnliga och manliga deltagarna var för sig.

Dimension Träning 

och 

instruktion

Demokratiskt 

beteende

Auktoritärt 

beteende

Social 

support

Positiv 

feedback

Kvinnor 3,96 3,91 2,21 3,46 3,88

Män 4,09 3,80 2,33 3,34 4,02

I tabellen ovan kan det utläsas att i dimensionen träning och instruktion svarar kvinnor i snitt 

3,96 medan männen svarar 4,09. I den andra dimensionen, demokratiskt beteende, svarade 

männen i snitt 3,80 medan kvinnorna svarade 3,91. Den tredje dimensionen auktoritärt 

beteende svarade kvinnorna i snitt 2,21 och männen 2,33. I dimensionen social support 

svarade männen i snitt 3,34 och kvinnorna 3,46 medan i dimensionen positiv feedback 

svarade kvinnorna 3,88 och männen 4,02.

I tabellen nedan redovisas resultatet från de deltagare som föredrog manliga tränare och de 

som ansåg att könet hos tränaren inte hade någon betydelse.

Föredraget kön

Man

Kvinna

Ingen 
betydelse
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Dimension Träning 

och 

instruktion

Demokratiskt 

beteende

Auktoritärt 

beteende

Social 

support

Positiv 

feedback

Föredrog 

man

4,22 3,73 2,16 3,42 3,82

Ingen 

betydelse

3,96 3,87 2,28 3,39 3,96

I tabellen ovan kan det utläsas att de deltagare som föredrar en manlig tränare svarade i snitt 

4,22 på träning och instruktion medan de som tyckte att det inte var någon betydelse svarade 

3,96. På demokratiskt beteende svarade de som föredrog en man 3,73 och de som tyckte att 

det inte var någon betydelse 3,87. Den tredje dimensionen auktoritärt beteende svarade de 

som föredrog en man 2,16 och de som tyckte att det inte hade någon betydelse 2,28. På social 

support svarade de som föredrog en man 3,42 och de som tyckte att det inte var någon 

betydelse 3,39. På den femte dimensionen positiv feedback svarade de som föredrog en man 

3,82 och de som tyckte att det inte var någon betydelse 3,96.

6.4 Resultat grundat på tävlingsnivå
Nedan redovisas resultatet i förhållande till vilken nivå simmaren befinner sig på.

Dimension Träning 

och 

instruktion

Demokratiskt 

beteende

Auktoritärt 

beteende

Social 

support

Positiv 

feedback

Internationell 

nivå

3,86 3,99 2,09 3,23 3,76

Hög 

nationell 

nivå

4,20 3,95 2,24 3,60 4,06

Nationell 

nivå

3,99 3,87 2,11 3,39 3,94

Regional 

nivå

3,98 3,67 2,57 3,36 3,97
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Föregående tabell visar att under dimensionen träning och instruktion svarade de som befann 

sig på internationell nivå i snitt 3,86, de som befann sig på hög nationell nivå 4,20, de som 

befann sig på nationell nivå 3,99 och de som befann sig på regional nivå 3,98. På den andra 

dimensionen demokratiskt beteende svarade de som befann sig på internationell nivå i snitt 

3,99, de som befann sig på hög nationell nivå 3,95, de som befann sig på nationell nivå 3,87 

och de som befann sig på regional nivå 3,67. Under den tredje dimensionen, auktoritärt 

beteende, svarade de som befann sig på internationell nivå i snitt 2,09, de som befann sig på 

hög nationell nivå 2,24, de som befann sig på nationell nivå 2,11 och de som befann sig på 

regional nivå 2,57. På den fjärde dimensionen social support svarade de som befann sig på 

internationell nivå i snitt 3,23, de som befann sig på hög nationell nivå 3,60, de som befann 

sig på nationell nivå 3,39 och de som befann sig på regional nivå 3,36. Under den femte 

dimensionen, positiv feedback, svarade de som befann sig på internationell nivå i snitt 3,76, 

de som befann sig på hög nationell nivå 4,06, de som befann sig på nationell nivå 3,94 och de 

som befann sig på regional nivå 3,97.

6.5 Resultat grundat på träningsmängd
I denna del redovisas resultatet i förhållande till träningsmängd.

Dimension Träning och 

instruktion

Demokratiskt 

beteende

Auktoritärt 

beteende

Social 

support

Positiv 

feedback

4-6 pass 3,89 3,85 2,26 2,34 4,00

7-9 pass 4,07 3,78 2,30 3,38 3,92

10+ pass 4,19 4,15 2,06 3,46 3,89

Tabellen ovan visar att under dimensionen träning och instruktion svarade de som tränar 4-6 

pass i veckan 3,87, de som tränar 7-9 pass i veckan 4,07 och de som tränar 10 pass eller fler i 

veckan 4,19. På den andra dimensionen, demokratiskt beteende svarade de som tränar 4-6 

pass i veckan 3,85, de som tränar 7-9 pass i veckan 3,78 och de som tränar 10 pass eller fler i 

veckan 4,15. Den tredje dimensionen är auktoritärt beteende och här svarade de som tränar 4-

6 pass i veckan 2,26, de som tränar 7-9 pass i veckan 2,30 och de som tränar 10 pass eller fler 

i veckan 2,06. På den fjärde dimensionen, social support, svarade de som tränar 4-6 pass i 

veckan 2,34, de som tränar 7-9 pass i veckan 3,38 och de som tränar 10 pass eller fler i 

veckan 3,46. Under den femte dimensionen, positiv feedback, svarade de som tränar 4-6 pass 
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i veckan 4,00, de som tränar 7-9 pass i veckan 3,92 och de som tränar 10 pass eller fler i 

veckan 3,89.
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7. Analys och diskussion

I denna del kommer empirin att analyseras och diskuteras samt kommer det att finnas en 

diskussion av metoden och våra reflektioner av studien.

7.1 Analysfrågor
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar tog vi fram analysfrågor som vi använde oss av när 

vi analyserade resultatet. Dessa presenteras nedan:

 Vilket är det mest önskade ledarskapsbeteendet på en coach bland svenska simmare?

 Finns det ett samband som tyder på att simtränande kvinnor i Sverige vill ha en viss 

typ av ledarskapsbeteende och relation till en coach och simtränande män i Sverige en 

annan typ av ledarskapsbeteende och relation till en coach?

 Finns det grupperingar i svaren och vad bygger i så fall dessa på?

 Vilket kön på tränaren föredras av svenska simmare?

 Finns det en uppfattning om ett visst manligt och ett visst kvinnligt 

ledarskapsbeteende?

7.1.1 Önskade ledarskapsbeteendet

Den första analysfrågan syftar till att få reda på vilket det mest önskade ledarskapsbeteendet 

generellt sätt är bland svenska simmare. Utifrån vårt resultat kan det utläsas att svenska 

simmare generellt önskar dimensionen träning och instruktion utifrån Chelladurais (1993; 

1990) multidimensionella ledarskapsmodell. Därefter kommer dimensionen positiv feedback 

följt av demokratiskt beteende, social support och minst att önska är dimensionen auktoritärt 

beteende.

Enoksen et. al. (2014) kom fram till i sin studie att de dimensioner som önskas främst av 

nordiska coacher var träning och instruktioner, positiv feedback och demokratiskt beteende, 

vilket i vår studie visar sig vara detsamma som svenska simmare generellt önskar. Detta 

skulle möjligen kunna visa på att det ligger i den nordiska kulturen att tycka såhär i och med 

att både utövare och coacher anser att dessa tre dimensioner är de viktigaste. Detta stärks även 

av Jowett et. al (2005) som menar att kulturmiljön är en variabel som kan påverka relationen 
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mellan coach och utövare. Det skulle kunna vara så att i Sverige så är dessa tre dimensioner 

det förväntade beteendet från både coach och aktiv. 

Alfermann, Lee och Würth (2005) menar att det finns skillnader i önskat ledarskapsbeteende 

när det gäller lagidrotter respektive individuella idrotter. De kom fram till att de som är 

utövare i individuella idrotter vill ha mer träning och instruktion och mindre social support än 

de som bedriver lagidrott. Vår studie följer detta resultat i den mån att simmarna svarat hög 

poäng på träning och instruktion medan de svarat lägre poäng på social support. Dock har vi i 

vår studie valt att inte jämföra individuell idrott mot lagidrott då vi endast undersöker 

simmare. Vi kan dock se en likhet från Alfermann, Lee och Würth (2005) studie, då det är 

högre poäng på dimensionen träning och instruktion än på dimensionen social support.  

7.1.2 Skillnad i önskemål mellan herr- och damsimmare

Andra analysfrågan syftar till att se om det finns ett samband som tyder på att simtränande 

kvinnor i Sverige vill ha en viss typ av ledarskapsbeteende och relation till en coach och 

simtränande män i Sverige en annan typ av ledarskapsbeteende och relation till en coach. 

Utifrån resultatet kan det utläsas att det finns ett samband i att kvinnor vill ha en viss typ av 

ledarskapsbeteende och relation till en coach och män en annan typ av ledarskapsbeteende 

och relation till en coach. Dock är skillnaderna inte stora, men de finns där. Det resultat som 

vi fått fram visar att svenska kvinnliga simmare ger högre poäng på dimensionerna 

demokratiskt beteende och social support än de manliga simmarna. De svenska manliga 

simmarna ger en coach högre poäng på dimensionerna träning och instruktion, auktoritärt 

beteende och positiv feedback. 

Detta resultat stämmer till viss del överens med det resultat som Thon et. al. (2012) fick i sin 

studie över brasilianska simmare där det liksom i vår studie fanns skillnader i vad kvinnor och 

män önskar dock är dessa inte stora. De kvinnliga simmarna önskade ett mer demokratiskt 

beteende än de manliga simmarna som i sin tur önskade en högre poäng på auktoritärt 

beteende än de kvinnliga. Dock hade de båda könen ett mer önskande av demokratiskt 

beteende än auktoritärt beteende precis som i vår studie. Thon et. al. (2012) kom även fram 

till att de kvinnliga deltagarna önskar mer social support än de manliga deltagarna, precis som 

vad vi kommer fram till i vår studie. Däremot skiljer sig dimensionerna träning och 
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instruktion och positiv feedback där svenska kvinnliga simmare ger lägre poäng än männen 

och de brasilianska kvinnorna ger högre poäng än männen. 

Detta kan inte på samma sätt ses som ett samband som beror på kulturmiljö då Brasilien och 

Sverige är två skilda länder på olika kontinenter. Däremot skulle det kunna kopplas till en 

kulturfråga inom idrotten simning då vi kan urskilja vissa likheter i önskat 

ledarskapsbeteende. 

7.1.3 Grupperingar i svaren

Tredje analysfrågan syftar till att se om det finns ytterligare grupperingar i svaren och vad 

dessa bygger på. 

Resultatet visar att det finns grupperingar i svaren som bygger på vilken tävlingsnivå som 

simmaren befinner sig på samt även träningsmängden. På regional nivå, vilket är den lägsta 

nivån som vi undersökt, är det auktoritära ledarskapsbeteendet mer önskat av simmarna än 

vad det är på den högsta nivån som är internationell nivå/landslagsuppdrag. Liknande resultat 

finns i variabeln träningsmängd, där de som tränar minst pass i veckan önskar ett mer 

auktoritärt ledarskapsbeteende än de som tränar flest pass i veckan. Tvärtom är det med det 

demokratiska beteendet, där de simmare som befinner sig på internationell 

nivå/landslagsuppdrag ger högre poäng på demokratiskt beteende än de simmare som befinner

sig på regional nivå. Samma sak gäller träningsmängden där de som tränar flest pass i veckan 

önskar ett mer demokratiskt ledarskapsbeteende än de som tränar minst pass i veckan.

Det kan utläsas att det demokratiska beteendets önskvärdhet ökar successivt beroende på både 

tävlingsnivå och träningsmängd på simmaren. Detta skulle kunna kopplas till Hersey och 

Blanchards (1977) ledarskapsmodell där de som är mest mogna får arbeta mer på egen hand. 

Troligtvis är det de som befinner sig på en högre tränings- och tävlingsnivå som hunnit mogna

mest och därför önskar dessa en demokratisk ledare. De simmare som däremot är på den 

lägsta tävlingsnivån, regionalnivå samt tränar minst, är möjligen de som befinner sig i början 

av sina idrottskarriärer och med det är de möjligen också mindre mogna än de simmare som 

befinner sig på de högre nivåerna. Detta skulle kunna bero på att de i högre grad önskar en 

auktoritär ledare som talar om vad som ska göras och hur det ska göras.
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De simmare som är på internationell nivå är de som har lägst poäng på social support, positiv 

feedback, träning och instruktion och auktoritärt beteende, men har högst poäng på 

demokratiskt beteende. Detta kan tyda på att ju högre nivå simmaren befinner sig på, desto 

viktigare blir relationen mellan coach och aktiv och detta genom att det demokratiska 

beteendet blir högre, vilket kan tyda på att den aktiva vill vara mer delaktig i beslut och ta mer 

ansvar. Jowett och Cockerill (2003) stärker detta genom att visa på att utövare på hög 

idrottslig nivå är mer motiverade att ha en nära relation till sin coach och tillsammans arbeta 

mot sina mål. Vilket i sin tur skulle kunna kopplas till ett demokratiskt beteende där coach 

och aktiv tillsammans tar beslut. 

7.1.4 Föredraget kön hos coach

Fjärde analysfrågan handlar om att få reda på vilket kön på en coach som föredras av svenska 

simmare. 

Det visar sig att det generellt sätt inte har någon betydelse för svenska simmare vilket kön en

coach har då 85 deltagare (73,9%) har svarat att könet inte har någon betydelse. Dock finns 

det även de som tycker att könet på coachen är av betydelse och av dessa så är det manliga 

könet som föredras på coachen. 27 deltagare (23,5%) svarar att de föredrar en man medan 3 

deltagare (2,6 %) svarar att de föredrar en kvinna. Detta kan stärka sig i det Alvesson och 

Svenningsson (2007) menar. Nämligen att männen har en normposition i samhället och 

många gånger värderas högre än kvinnor. I vår studie är det så att det största antalet anser att 

det inte har någon betydelse vilket kön det är på coachen. Dock är det mer än var femte 

deltagare som föredrar en manlig coach, vilket skulle kunna innebära att männen har en 

normposition inom idrotten.

Jowett et. al. (2005) menar på att utövare med samma kön som coachen verkar vara mer nöjda 

med sin relation med coachen än utövare med motsatt kön. Jowett och Nezlek (2011) fann att 

tillfredsställelsen från utövaren är störst i kvinnliga relationer, alltså att coach och utövare 

bägge är kvinnor och att dessa idrottare också var mer nöjda med sin coach än andra 

könskombinationer av relationer.

I vår studie så har 3 stycken av 115 deltagare svarat att de föredrar en kvinnlig coach och av 

dessa tre deltagare är två kvinnor och en man. 27 deltagare har svarat att de föredrar en 

manlig coach och av dessa är 18 deltagare män och 9 deltagare kvinnor. Detta visar på att en 
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större del kvinnor önskar en manlig coach istället för en kvinnlig coach och går med detta

emot Jowett och Nezlek (2011) studie. Dessa deltagare skulle kunna vara formade av det som 

Alvesson och Svenningsson (2007) skriver om. Nämligen att män anses ha en normposition i 

dagens samhälle.

Av de deltagarna som i nuläget tränas av både män och kvinnor, vilket är 15 män 

och 15 kvinnor, så svarar 7 av 30 stycken att de föredrar en man som coach och resten att det 

inte har någon betydelse. 6 stycken av dessa som svarar att de föredrar en man är män och 1 

av dessa som föredrar en man är kvinna. Alltså av de 15 män som tränas av både män och 

kvinnor så föredrar 40 % en manlig tränare, vilket stämmer ihop med det Jowett et. al (2005) 

hävdar kring att utövare med samma kön som coachen verkar vara mer nöjda. Däremot så 

talar vårt resultat samtidigt även emot detta när det gäller de kvinnliga deltagarna, då ingen av 

de kvinnliga deltagarna som i nuläget tränas av både män och kvinnor väljer att föredra en 

kvinnlig coach.

7.1.5 Manligt och kvinnligt ledarskapsbeteende

Femte analysfrågan syftar till att se om det från deltagarna finns en viss uppfattning om ett 

visst kvinnligt och ett visst manligt ledarskapsbeteende. 

Då vi fått få svar från deltagare som önskar en kvinnlig coach väljer vi att inte dra några 

generella slutsatser om det finns ett ledarskap som uppfattas som kvinnligt. Däremot kan vi 

jämföra vad de deltagare som föredrar en man som coach anser önska ha för 

ledarskapsbeteende gentemot vad samtliga deltagare önskar. 

Det kan utläsas att de som föredrar män önskar mer inom dimensionen träning och instruktion

än de som svarar att könet inte har någon betydelse och lägre inom dimensionerna 

demokratiskt beteende, auktoritärt beteende samt positiv feedback. Social support är ungefär 

densamma.

7.2 Diskussion av empiri
Det visar sig att vi överlag på de tre första analysfrågorna kommer fram till resultat som kan 

kopplas samman med tidigare forskning.



27

Enoksen et. al. (2014) studerar vad för ledarskapsbeteende som nordiska coacher innehar 

utifrån Chelladurais (1993;1990) LSS modell. Liknande metod använder vi oss utav i vår 

studie dock på utövare. Det framkommer att de dimensioner som är vanligast bland nordiska 

coacher är samma dimensioner som vi i vår studie får fram är önskvärda från svenska 

simmare. Även om det är coacher i hela norden som studeras av Enoksen et. al. (2014) och 

svenska simmare som studeras av oss så är det av relevans att påpeka att samma dimensioner 

lyftes fram av både coacher och aktiva simmare. Detta skulle kunna bero på en kulturmiljö 

som finns i norden där det är dessa tre dimensioner som förespråkas och verkar ses som 

normer av både coacher och aktiva. Däremot kan det diskuteras om detta är det behövda 

beteendet för utövarna och coacherna. Enligt Chelladurai (1993; 1990) så bör det bästa 

resultatet uppnås om det behövda beteendet stämmer ihop med det önskade och det faktiska 

beteendet. Om både coacher i norden anser att de besitter ledaregenskaper i de dimensionerna 

som utövare önskar och även beter sig som de svarar bör även då det bästa resultatet utvinnas. 

Dock kanske inte alltid ledarskapsnormen är det behövda ledarskapsbeteendet.

Thon et. al. (2012) har fått fram att kring brasilianska simmare så finns där en viss skillnad i 

önskan av ledarskapsbeteende mellan män och kvinnor. Dock är denna skillnad inte stor. 

Samma sak får vi fram i vår studie av svenska simmare och detta visar på att i bägge studierna 

så tycker män och kvinnor olika, men det är inte en stor skillnad. Därav tror vi skribenter inte 

att könet är den faktor som generaliserar det önskade ledarskapsbeteendet bland svenska 

simmare.

Däremot om vi tittar på resultatet baserat tävlingsnivå och träningsmängd så kan vi avläsa 

större skillnader i önskat ledarskapsbeteende. Detta visar ännu mer på att det inte är könet 

som generaliserar det önskade ledarskapsbeteendet utan att det snarare är tävlings- och 

ambitionsnivån. Vilket också stärks i Jowetts et. al. (2005) studie som påvisar att tävlingsnivå 

hos utövare kan påverka vilken relation som önskas med coachen. Jowett et. al (2005) påvisar 

även att könet kan ha betydelse kring vilken relation som önskas till coachen. Dock visas det i 

vårt resultat att könet inte i samma grad påverkar så som tävlingsnivå och träningsmängd hos 

svenska simmare. Tävlings- och ambitionsnivå skulle kunna vara förknippat med mognad och 

det kan vara så att de simmare som exempelvis befinner sig på regional nivå behöver mer 

vägledning än de som har nått internationell nivå och detta för att en simmare på högre nivå 

möjligen är mogen nog att kunna känna av vad som fungerar och inte fungerar för just den. 

Vilket möjligen inte en simmare som inte är fullt lika framgångsrik skulle kunna. 
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Hersey och Blanchard (1977) lyfter fyra olika ledarstilar som skall anpassas till graden av 

mognad på utövarna. Det finns alltså enligt Hersey och Blanchard (1977) en ledarstil som 

passar till olika grad av mognad. Möjligtvis är detta också den stil som utövarna önskar. De 

som i vår studie befunnit sig på regional tävlingsnivå har önskat en ledare som är mindre 

demokratisk än vad de andra tävlingsnivåerna önskat. De på regional nivå har även önskat ett 

mer auktoritärt ledarskapsbeteende än de andra tävlingsnivåerna. Detta skulle kunna innebära 

att de på regional nivå befinner sig på en lägre mognadsgrad än de andra tävlingsnivåerna och 

därmed önskar en ledare som på ett tydligt sätt styr arbetet och berättar om vad som ska göras 

och hur det ska göras. De som däremot befinner sig på internationell nivå/landslagsuppdrag 

önskar en mer demokratisk ledare än de andra tävlingsnivåerna. Detta skulle kunna indikera 

att de är mogna och både kan och vill själva och därför önskar en tränare som använder sig av 

det som Hersey och Blanchard (1977) kallar delegerande ledarstil.

Det som däremot skiljer sig från tidigare forskning är analysfråga fyra och fem. 

Alvesson och Svenningsson (2007) menar att mannen befinner sig på en normposition i 

samhället och oftast värderas högre än kvinnor. Detta skulle kunna vara anledningen till

varför mer än var femte deltagare i vår studie svarar att de föredrar en manlig coach. Dock 

kan det också bero på att 112 deltagare svarade att de tränades av en man, flera män eller både 

män och kvinnor. Det skulle kunna kännas naturligt att svara det kön som för tillfället är deras 

tränare. RF (2005) menar att majoriteten av tränarna i Sverige är män, vilket även kan ligga

till grund till att en manlig coach är att föredra om utövaren aldrig haft en kvinnlig coach

tidigare. 

Jowett och Nezlek (2011) menar att tillfredsställelsen från utövaren är störst i kvinnliga 

relationer. Detta visar dock inte vår studie då de som har både kvinnor och män som tränare

inte önskar en kvinnlig coach utan menar att det inte är någon betydelse vilket kön tränaren 

innehar. Dock hade möjligtvis resultatet sett annorlunda ut om fler av deltagarna hade haft en 

kvinnlig coach i dagsläget.

7.3 Metoddiskussion
Vår metod fungerade då vi fick in det svarsantal som vi ville från våra enkäter och kunde med 

detta dra slutsatser utifrån vårt resultat. Dock så svarade inte alla deltagare på hela enkäten 

och det blev med detta några bortfall på LSS-delen av enkäten. 
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LSS enkäten var sedan tidigare beprövad på både coacher och aktiva men mer på coacher än 

aktiva. Det skulle kunna vara så att LSS fungerar bättre till coacher än aktiva då coacher 

troligen är mer belästa inom ledarskap och skulle kunna ha mer kunskap kring de 40 

påståenden som LSS:en tar upp. Detta skulle kunna göra att en deltagare som inte är kunnig 

inom coachning ser enkäten som överväldigande och väljer att inte slutföra den.

Vi tror ändå att vårt val av metod var det bästa för studien då vi nådde 99 deltagare som 

svarade på hela enkäten. Detta hade vi inte kunnat uppnå med intervjuer. Dock är vi något 

kritiska till några av de 40 påståendena i enkäten. Överlag blev poängsumman lägre på 

auktoritärt beteende, än på de andra dimensionerna. Det skulle kunna vara så att deltagaren 

inte reflekterar fullt ut över vilka situationer som kan uppstå kring påståendena och bara 

svarar det som känns mest rätt när hen läser påståendet. Ett påstående som överlag har fått låg 

poäng är frågan kring om "deltagaren önskar att sin tränare vägrar att kompromissa". Vilket

kan ses som en självklarhet för deltagaren att hen inte vill att en coach ska göra, men som 

kanske hade kunnat vara en bra sak om deltagaren satt in påståendet i en situation. Ett 

exempel skulle kunna vara att en coach vägrar att kompromissa för att hen är så säker och 

kunnig på sitt område. I detta fall hade det för studien varit bättre med intervjuer då vi hade 

kunnat ta reda på hur deltagarna hade tänkt kring sina svarsalternativ. Dock hade vi inte fått 

en lika stor mängd svar, vilket vi tror hade varit negativt för studien.

Vi hade även kunnat leda in deltagarna på att de skulle sätta varje påstående i en situation och 

svara utefter hur de hade velat att coachen skulle ha agerat i situationen. På detta sätt hade 

deltagaren möjligen tänkt igenom svaren på ett mer noggrant sätt, vilket hade kunnat leda till 

mer korrekta svar. Men då det handlar om 40 påståenden tror vi att även detta hade kunnat ses 

som överväldigande och då hade möjligen bortfallet blivit ännu högre. 

7.4 Reflektioner
Vi är nöjda med vårt resultat och vår studie. Vi tycker att vi har fått fram det vi sökte efter och 

har fått den svarsfrekvensen som vi önskat. Metoden skulle kunna utvecklas för framtida 

studier och vi tror att kompletterande intervjuer skulle kunna ha stärkt studien då detta hade 

kunnat ge deltagarna en chans att förklara sina svar samt en större förståelse kring svaren för 

oss. Möjligen hade vårt resultat sett annorlunda ut då.

Vi tycker inte att vårt resultat visar på att det hade varit en bra idé att dela in kvinnor och män

i Sverige var för sig och bedriva simträning utefter kön, då våra resultatsiffror inte visar på 
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några direkta större skillnader över önskat ledarskapsbeteende könen emellan. För detta tror vi 

att det behövs en större undersökning där fler deltagare är med och där empiri samlas in från 

både enkäter och även kompletteras med intervjuer. Dock så finns det ändå en skillnad i vad

kvinnor efterfrågar och vad män efterfrågar så frågan bör undersökas mer. 

I vår studie fick vi fram att 26,3 % av deltagarna föredrog ett visst kön på en coach. Störst 

betydelse fanns kring att välja en manlig coach framför en kvinnlig coach där var femte 

deltagare i studien är av detta tycke. Utifrån ett jämställdhetsperspektiv kan detta tyckas som 

en hög siffra då mer än var fjärde deltagare tycker att könet spelar roll och var femte deltagare 

föredrar en man som coach framför en kvinna. Vi skribenter reflekterar över att det hade varit 

intressant att ställa samma fråga tio år bakåt i tiden och sett hur resultatet då hade sett ut. 

Möjligen hade siffran kring ett föredragit kön varit högre då och om samma fråga ställs om tio 

år framåt kanske siffran blivit lägre och könet hade spelat mindre roll för utövarna. Frågan är 

viktig att ta upp till diskussion och ytterligare studera då det bör arbetas mot att bli så jämställt 

som möjligt även inom idrotten. Vi tycker att det borde vara egenskaperna på coachen som

spelar roll och inte om denna föddes som man eller kvinna. 
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8. Slutsats

Vår undersökning kan ses från två perspektiv. Ett är att se om kvinnor och män önskar olika 

ledarskapsbeteende och önskar olika relation till en coach. I detta perspektiv finns det en viss 

tanke kring att män och kvinnor tycker olika och behöver olika just för att de är män eller 

kvinnor. 

Vår studie visar att män och kvinnor tycker olika, men att det inte finns en markant skillnad. 

Utifrån vårt resultat drar vi slutsatsen att det i Sverige är bättre att dela in simmare efter nivå 

istället för efter kön. Detta då vi anser att det inte finns något som visar på att män hade 

presterat bättre med ett visst typ av ledarskap och att kvinnor hade presterat bättre med ett 

annat typ av ledarskap. Utan att det istället är beroende på individen och hens mognad då 

detta visas i vårt resultat när vi analyserat tävlingsnivå och träningsmängd. Detta skulle kunna 

bero på den kulturen vi har inom simningen i Sverige där det tidigare inte provats att dela upp 

män och kvinnor för sig i samma grad som exempelvis i USA. Detta har möjligen i sin tur inte 

skapat en kultur där det finns ett visst kvinnligt tycke och ett visst manligt tycke. Vilket bör 

ses som positivt.

Ett annat perspektiv är att se om det föredras ett kön på coacher och även här finns det en viss 

tanke kring att könet skulle kunna ha betydelse. Angående vilket kön som föredras på en 

coach svarar majoriteten att det inte har någon betydelse. Vilket skulle kunna visa på att 

majoriteten anser att det är själva beteendet från coachen som är det viktiga och inte vilket 

kön hen har. Dock finns det en del som föredrar män framför kvinnor och de som föredrar 

kvinnor framför män. I dessa fall skulle de kunna vara så att utövarna har en uppfattning om 

att könet innebär vissa egenskaper eller så handlar det om normer och vad som är naturligt. 

Idrotten skapades en gång av män, för män och detta skulle kunna ligga till grunden för varför 

det mest föredragna könet på en coach är en man. Detta skulle kunna vara en norm som ligger 

kvar i kulturen eller så är det så att det är det som deltagarna är mest vana vid då det arbetar 

mest män inom simidrotten i Sverige. Det skulle vara spännande att se om det i framtiden 

kommer att arbeta fler kvinnor inom simidrotten och om detta i så fall skulle innebära att en 

undersökning liknande denna studie skulle få ett annat utfall.
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Bilaga 1

Önskat ledarskapsbeteende hos tränare

Denna enkät är en del av en studie som syftar till att undersöka vilket 

ledarskapsbeteende som är önskvärt bland aktiva, elitsatsande simmare i 

Sverige. Alla svaren behandlas konfidentiellt och du kommer inte att kunna 

identifieras i den kommande rapporteringen av resultaten. Ert deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Ni kan när som helst avbryta ert deltagande 

utan närmare motivering.

Madelene Andersson och Oskar Davidsson som studerar Coaching och Sport 

Management vid Linnéuniversitetet är ansvariga för undersökningen med 

handledning av Göran Gerdin.

Vid eventuella frågor kring studien ber vi dig kontakta:

Madelene Andersson, ma222vj@student.lnu.se

Oskar Davidsson, od222an@student.lnu.se

Med Vänliga Hälsningar

Madelene Andersson & Oskar Davidsson
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1. Kön: Man
Kvinna

2. Ålder: år

3. Hur många träningspass simning har du per vecka?

4-6 pass 7-9 pass 10 eller fler pass

4. Hur länge har du hållit på med simning?

1-5 år 6-10 år

11-15 år mer än 16 år

5. På vilken tävlingsnivå befinner du dig?

Landslag/internationell nivå (Landslagsuppdrag)

Hög nationell nivå (A-finalist/topp 8 på nationella mästerskap)

Nationell nivå (Deltagare på nationella mästerskap)

Regional nivå (Deltagare på distriktsmästerskap)

6. Vem har du som tränare i dagsläget?

En man En kvinna
Flera män Flera kvinnor
Både män och kvinnor

7. Vilket kön föredrar du på din tränare?

Man Kvinna Ingen betydelse
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Följande 13 påstående handlar om träning och instruktioner.

Ringa in den grad av agerande som du önskar att din tränare agerar 
utifrån.

Använd dig av tabellen nedan för att besvara påståendena.

1

Aldrig

2

Sällan
25 % av all tid

3

Ibland
50 % av all tid

4

Ofta
75 % av all tid

5

Alltid

Jag önskar att min tränare...

1. ser till så att jag tränar till min fulla kapacitet. 1 2 3 4 5

2. förklarar teknik och taktik inom idrotten för mig. 1 2 3 4 5

3. ägnar särskild uppmärksamhet på att rätta mina misstag. 1 2 3 4 5

4. ser till så att övriga i träningsgruppen förstår min roll i gruppen. 1 2 3 4 5

5. instruerar mig och övriga i träningsgruppen individuellt utefter
skicklighet.

1 2 3 4 5

6. är planerad och väl förberedd innan träningspassen. 1 2 3 4 5

7. förklarar för mig och övriga i träningsgruppen vad som ska göras 
respektive vad som inte ska göras under träningspassen.

1 2 3 4 5

8. förväntar sig att jag och övriga i träningsgruppen ska genomföra 
träningen in i minsta detalj.

1 2 3 4 5

9. poängterar mina och övriga i träningsgruppens styrkor och 
svagheter.

1 2 3 4 5

10. ger specifika instruktioner till mig och övriga i 
träningsgruppen över hur vi ska agera i varje enskild 
situation.

1 2 3 4 5

11. ser till att träningen blir varierad. 1 2 3 4 5

12. förklarar hur varje enskild utövares insats gynnar träningsgruppens 
bästa.

1 2 3 4 5

13. klargör i detalj vad som är förväntat av både mig och övriga 
utövare.

1 2 3 4 5
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Följande 9 påstående handlar om demokratiskt beteende.

Ringa in den grad av agerande som du önskar att din tränare agerar 
utifrån.

Använd dig av tabellen nedan för att besvara påståendena.

1

Aldrig

2

Sällan
25 % av all tid

3

Ibland
50 % av all tid

4

Ofta
75 % av all tid

5

Alltid

Jag önskar att min tränare...

14. låter mig bestämma vilken strategi/upplägg som ska användas 
under tävling.

1 2 3 4 5

15. låter träningsgruppen tillsammans godkänna viktiga frågor innan 
beslut görs.

1 2 3 4 5

16. låter mig och övriga i träningsgruppen vara med i beslutsfattande. 1 2 3 4 5

17. uppmanar mig och övriga i träningsgruppen till att ge förslag över 
hur träningen ska läggas upp.

1 2 3 4 5

18. låter mig och övriga i träningsgruppen sätta sina egna mål. 1 2 3 4 5

19. låter mig och övriga i träningsgruppen gå vår egen väg även om 
detta innebär att vi kommer att göra misstag.

1 2 3 4 5

20. ber mig och övriga i träningsgruppen om våra åsikter när det gäller 
coachning.

1 2 3 4 5

21. låter mig och övriga i träningsgruppen arbeta och utvecklas i vårt
eget tempo.

1 2 3 4 5

22. låter mig och övriga i träningsgruppen besluta vilka distanser som ska 
simmas under tävling.

1 2 3 4 5
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Följande 5 påstående handlar om auktoritärt beteende.

Ringa in den grad av agerande som du önskar att din tränare agerar 
utifrån.

Använd dig av tabellen nedan för att besvara påståendena.

1

Aldrig

2

Sällan
25 % av all tid

3

Ibland
50 % av all tid

4

Ofta
75 % av all tid

5

Alltid

Jag önskar att min tränare...

23. planerar relativt oberoende på utövarna. 1 2 3 4 5

24. inte förklarar sina handlingar. 1 2 3 4 5

25. vägrar att kompromissa. 1 2 3 4 5

26. håller social distans till mig och övriga i träningsgruppen. 1 2 3 4 5

27. talar på ett sätt som inte kan bli ifrågasatt. 1 2 3 4 5
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Följande 8 påstående handlar om social support.

Ringa in den grad av agerande som du önskar att din tränare agerar 
utifrån.

Använd dig av tabellen nedan för att besvara påståendena.

1

Aldrig

2

Sällan
25 % av all tid

3

Ibland
50 % av all tid

4

Ofta
75 % av all tid

5

Alltid

Jag önskar att min tränare...

28. hjälper mig och övriga i träningsgruppen med eventuella 
personliga problem.

1 2 3 4 5

29. hjälper mig och övriga i träningsgruppen att lösa eventuella 
konflikter.

1 2 3 4 5

30. ser till så att jag och övriga i träningsgruppen trivs. 1 2 3 4 5

31. gör personliga gärningar för mig och övriga i träningsgruppen. 1 2 3 4 5

32. uttrycker sina känslor för mig och övriga i träningsgruppen. 1 2 3 4 5

33. uppmanar mig och övriga i träningsgruppen att lita på
honom/henne som tränare.

1 2 3 4 5

34. uppmanar till förtroliga och informella relationer med mig och 
övriga i träningsgruppen.

1 2 3 4 5

35. bjuder hem mig och övriga i träningsgruppen till sitt hem. 1 2 3 4 5
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Följande 5 påstående handlar om positiv feedback.

Ringa in den grad av agerande som du önskar att din tränare agerar 
utifrån.

Använd dig av tabellen nedan för att besvara påståendena.

1

Aldrig

2

Sällan
25 % av all tid

3

Ibland
50 % av all tid

4

Ofta
75 % av all tid

5

Alltid

Jag önskar att min tränare...

36. ger komplimanger till mig och övriga i träningsgruppen framför
andra. 

1 2 3 4 5

37. säger till mig och övriga i träningsgruppen när någon av oss gjort 
ett särskilt bra jobb. 

1 2 3 4 5

38. ser till att jag och övriga i träningsgruppen blir individuellt 
belönade vid en bra prestation. 

1 2 3 4 5

39. visar uppskattning till mig eller övriga i träningsgruppen när någon 
av oss presterar bra. 

1 2 3 4 5

40. ger beröm när jag eller övriga i träningsgruppen förtjänar beröm. 1 2 3 4 5


