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Sammanfattning 

 

Freeskiing och snowboard, med alla sina tre tävlingsgrenar; slopestyle, big air och halfpipe 

introducerade i olympiska spelen, är två snabbt växande idrotter som etablerar sig i 

idrottsvärlden. Sverige ligger i framkant på både freeski- och snowboardscenen där två starka 

landslag kan mäta sig med världseliten. I och med det ökade intresset och möjligheten att tävla 

i idrotterna så ställs det högre krav på ett fungerande ledarskap och coaching för åkarna.  

 

Syftet med den här studien är att beskriva och öka förståelsen för hur coaching och ledarskap 

inom freeskiing och snowboard kan definieras och komma till uttryck på elitnivå. Baserat på 

sju djupintervjuer, relevant tidigare forskning och självbestämmandeteorin så har det 

undersökts hur både coacher och utövare ser på nuvarande coaching och ledarskap samt vilka 

utvecklingspotentialer som finns. Det undersöks även hur den rådande idrottskulturen ser på 

prestationsutveckling. 

 

Slutsatsen visade att nuvarande coaching och ledarskap fungerar tillfredsställande för både 

coacher och åkare, främst när det kommer till självbestämmande och självreglerat lärande för 

åkarna. De ser gärna utvecklingsmöjligheter i utökad kunskap kring kost, träning, mental 

träning och andra delar som främjar prestationsutveckling. Trots att idrottskulturen i vissa fall 

kan verka motsättande moderniseringen av idrotten så visade coacherna och de aktiva en positiv 

inställning till idrotterna utveckling.  

 

Nyckelord: Coaching, ledarskap, freeskiing, snowboard, självreglerat lärande, 

självbestämmandeteorin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Freeskiing and snowboard, with its three branches; slopestyle, big air and halfpipe now 

introduced in the Olympic games, are two fast-growing sports establishing themselves in the 

sporting world. Sweden, on top of the freeski- and snowboard scene with two solid national 

teams who can compete with the world elite. With the increased popularity and the opportunity 

to compete in both sports requires higher demands of a functional leadership and coaching for 

the riders.  

 

The aim of this study was to describe and develop deeper understanding of how coaching and 

leadership in freeskiing and snowboard can be defined and expressed on an elite level. Based 

on seven interviews, earlier relevant research and the self-determination theory it has been 

examined how coaches and athletes view the existing coaching and leadership together with 

potential development. It is also investigated how the prevailing sports culture view 

performance enhancement.  

 

The conclusion showed that coaches and athletes were satisfied with the current coaching and 

leadership, especially when it comes to self-determination and self-regulated learning for the 

riders. They see possible development in educating riders and coaches about performance 

enhancing tools like diet, training, mental training and other factors. Despite the sports’ culture 

opposing the modernization of freeskiing and snowboarding, coaches and riders were still 

positive about the development.   

 

Key words: Coaching, leadership, freeskiing, snowboard, self-regulated learning, self-

determination theory 
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1. Inledning 
 

Ljudet av skidor mot stålrör, känslan av en snowboard som följer kickens ”transition” innan 

den lämnar för ett hopp, skidor som korsas i en ”grab” och brädan som ”tweakas” ut till sitt 

yttersta. Få kan ha missat freeski- och snowboardåkningens framfart i idrottsvärlden på bara de 

senaste åren. Olika typer av snowparks innehållande hopp, rails, boxar och andra features 

återfinns i nästintill varje skidanläggning. En växande kultur som förespråkar frihet, kreativitet 

och egenskapande banar fram i den tillsynes strikta idrottsvärld som många oftast är bekant vid. 

Med alla tre tävlingsgrenar slopestyle, big air och halfpipe introducerade i de olympiska spelen 

efter senaste vinter-OS i Pyeongchang så har idrotterna etablerat sig i idrottsvärlden. Sverige 

ligger inte på latsidan med att stolt kunna representera två landslag som ligger i framkant på 

både snowboard- och freeski-scenen. Henrik Harlaut, Jennie-Lee Burmansson och Sven 

Thorgren är bara några namn av de svenska atleter som håller den höga nivå som krävs bland 

världseliten. Sveriges Olympiska kommitté (2014) skriver att med det ökade intresset för att 

utöva freeski och snowboard så ställs det högre krav på ledarskap, tränings- och 

tävlingsplanering, skidanläggningar och andra faktorer som omger idrottaren. 

 

Nyberg (2014) förklarar att det behövs en förståelse för freeski- och snowboardåkningens 

historia och kultur samt hur dessa påverkar åkaren och samspelet mellan åkare. För att 

idrottarna ska lyckas och nå den framgång de eftersträvar så är det väsentligt att förstå de 

rådande normer som kan påverka prestationsutveckling. Förutom de fysiska komponenter som 

krävs i utövandet så är åkarens motiv bakom sitt idrottande också en viktig del att ha förståelse 

för samt deras estetiska uppfattning. Nyberg fortsätter berätta att idrotterna är i behov av ett 

förbättrat ledarskap med en aktiv kompetens som tar hänsyn till dessa individuella grenar som 

är ytterst självreglerande där det personliga uttrycket präglar åkarens utveckling inom olika 

delar av idrotten. Med detta sagt så erfordras en ny typ av ledarstil som har kunskap om freeski- 

och snowboardåkningens utföranden och kan finnas som stöd samtidigt som ledaren också ska 

kunna låta åkaren själv ta ett eget ansvar för sin progression. Den här studien syftar till att 

beskriva och öka förståelsen för hur coaching och ledarskap inom freeskiing och snowboard 

kan definieras och komma till uttryck på elitnivå. 
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2. Bakgrund – centrala begrepp 
 

2.1 Freeskiing och snowboard 

 

Centrala begrepp för detta arbete kommer nu tydliggöras för att få en djupare förståelse av vad 

de innebär. Riksidrottsförbundets (RF, 2015) definition av ”idrott” är ”fysisk aktivitet som vi 

utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera” (2015, s.11). Skid- och snowboardåkning 

i park är två idrotter som började ta sin form i slutet av 1990-talet. Inspirerade av surfing- och 

skateboardkulturen ville utövarna kom bort från den strikthet och kontrollerande åkning som 

tidigare omgav idrotten. Så småningom växte det fram fler parkområden på var och varannan 

skidanläggning där skid- och snowboardåkarna fick utlopp för sin kreativitet och behov av 

frihet (Svenska skidförbundet, 2016). I parker innehållande hopp, rails, boxar och andra 

varierande ”features” utövas det olika utmanande tricks på med fokus på stil och estetik. 

Svenska skidförbundet (2016) beskriver hur idrotterna har vidareutvecklats till tre 

tävlingsgrenar; slopestyle, big air och halfpipe, som bedöms utifrån åkarens genomförande både 

estetiskt sätt, svårighetsgrad och nyskapande. Förutom tävlingsformerna så är en viktig vetskap 

att freeski och snowboard också kretsar otroligt mycket kring video- och fotokonst där många 

åkare uttrycker sig själva och sin åkning genom sociala medier så som Instagram och Youtube 

etc. 

 

Freeskiing och snowboard kategoriseras som individuella idrotter där åkarna tävlar enskilt men 

en viktig del att lyfta är att den här typen av idrottsmiljö har stort socialt värde för utövarna där 

många motiveras av att delta i idrotten enbart för den sociala atmosfären och umgänget som de 

finner där (Sjögren, 2017).  

 

2.2 Coaching 
 

”Allt det man gör för att frigöra människans potential…, ett distinkt sätt att göra det på – 

bestående av ett särskilt tankesätt och en metodisk infallsvinkel” så beskriver Gjerde (2012, s. 

29) hennes syn på vad coaching innebär. Coaching handlar om en process med stort fokus på 

att uppnå utveckling, prestation och uppsatta mål. Det diskuteras det om coach och adept i ett 

samspel om vilka metoder som passar adeptens behov. Coaching kan ses som en del av 

ledarskapet där det oftast handlar om att påverka andras beteende och tankar. Høigaard och 

Jørgensen (2002) framför däremot att coachen kan agera som en slags vägledare eller bollplank 
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och stöd för adepten till skillnad från att endast framträda som en enväldig ledare. Nyberg 

(2014) menar att som coach till individuella idrotter som just freeskiing och snowboard är det 

väsentligt att förstå varje åkare som en unik individ där egenförmågan är en god grund för 

framgång.  

 

Høigaard och Jørgensen (2002) förklarar att i den här typen av ledarskap som coaching innebär 

så krävs det tålamod och stor tolerans för den komplexitet som man ställs inför. Insikt och 

kunskap inom idrotter behövs samt hålla en uppdaterad världsanalys av hur idrotter utvecklas. 

Gjerde (2012) fortsätter med att skildra coaching som ett samarbete med en lösningsfokuserad 

inriktning för att främja lärande, handling och utveckling genom en konsekvent 

kommunikationsprocess. Weinberg och Gould (2015) bygger vidare på det faktum att skickliga 

kommunikationsfärdigheter är en viktig ingrediens som bidrar till prestationsutveckling och 

personlig utveckling för idrottare. Tidigare studier visar på att det i vissa fall är 

kommunikationen och den sociala interaktionen mellan coach och adept som spelar större roll 

och har större inverkan på idrottaren än till exempelvis coachens tekniska förmågor (Weinberg 

och Gould, 2015).  

 

Inom snowboard och freeski behöver oftast åkaren själv ha en medveten närvaro i det hen gör 

och fokusera på sitt eget utförande (Nyberg, 2014). Här kommer den närvarande coachen bli 

stödet som analyserar faktorer utöver åkaren själv till exempelvis i en tävlingssituation. Där bör 

utövaren själv fokusera på sitt egna åk medan coachen då har i uppgift att analysera nivån på 

övriga åkare i startfältet och därefter kunna komponera ihop ett åk i samråd med sin adept som 

delvis är tillräckligt svårt men som hen även har möjlighet att klara av (Sveriges olympiska 

kommitté, 2012).  

 

2.3 Motivation 

 

Motivation kan beskrivas som de biologiska, psykologiska och sociala faktorer som ger 

människor en riktning och upprätthåller beteenden för att nå ett visst ändamål med olika 

intensitetsnivåer (Gjerde, 2012) Till exempel mitt mål är att hålla köket städat och rent, då 

diskar jag, till att mitt mål är att springa milen på under en timme, där blir mitt agerande att 

lägga upp ett träningsschema för att förbättra konditionen. Motivation är alltså det som rör 

människor till handling summerar Gjerde (2012), vidare kopplas detta fenomen starkt ihop med 

coaching-begreppet då motivation är en drivande faktor för idrottarens agerande och vilja att 
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fortsätta utvecklas och utöva sin idrott. Hassmén, Kenttä och Gustavsson (2009) förklarar att 

motivation kan delas in i inre och yttre motivation. Inre motivation är den drivkraft som kommer 

inifrån personen själv där individen bestämmer över sitt handlande och belöningen då finns i 

själva utövandet av aktiviteten till exempel att åka ut på en längdskidtur med främsta mål och 

belöning att uppnå rekreation och harmoni av att vistas ute i naturen. Yttre motivation är det 

som skapas ur belöningar från omgivningen där en person beter sig och agerar på ett visst sätt 

med motiv att få belöning och uppskattning från dess omgivning till exempelvis att arbeta mer 

effektivt för att önskvärt få en lönehöjning eller beröm av chefen.  

 

Sjögren (2017) skriver att snowboard och freeskiing har, som de flesta idrotter, både inre och 

yttre motiv hos utövarna som motiverar dem till att hålla på med sin idrott. Att få 

adrenalinkickar till att vinna tävlingar och få medial uppmärksamhet är en inre kontra yttre 

motivator för idrottarna, men utifrån författaren så framgår det att de främsta anledningarna till 

att vilja utöva dessa idrotter är att åkarna anser att det alltid finns möjligheter att utvecklas samt 

att frihetskänslan som just freeskiing och snowboard ger är en stor motivation. Det ska även 

poängteras att den sociala grupp som skapas är också den en bidragande faktor till idrotternas 

uppslutning. Gemenskapen för den deltagande individen är en stark motivation till att fortsätta 

med idrotten.  

 

2.4 Målsättning  

 

Målsättning är något som många människor kan relatera till vare sig det handlar om att klara av 

en tentamen eller att i framtiden bygga sig ett eget hus. Hand i hand med motivation så avser 

mål en riktning som en individ vill uppnå, där intensiteten av viljan kan vara mer eller mindre 

stark. Uthållighet är en tredje komponent som syftar på hur väl uthållig och tålmodig en individ 

är i sin eftersträvan att nå ett givet mål (Hassmén, Kenttä & Gustafsson, 2009).  Målsättning 

ses som nödvändigt för en persons motivation till handling, inte minst idrottsliga sammanhang. 

Enligt Locke och Latham (2002) kan mål påverka prestation på fyra olika sätt; mål riktar 

uppmärksamheten mot viktiga delar av den färdighet som utförs, mål förenar utövarens insatser, 

mål förlänger idrottarens uthållighet och mål främjar utvecklingen av nya inlärningsstrategier.  

 

Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009) berättar att målsättning oftast delas upp i olika typer 

av mål för att tydliggöra riktning för motivation. Kort- och långsiktiga mål är två huvudsakliga 

kategorier av mål som avser ansträngningen i att uppnå målen i ett kortare kontra längre 
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tidsperspektiv. Båda typerna av målen agerar motivation i det långa loppet där de kortare målen 

är delmål som till exempelvis en idrottare har nytta av för att motiveras mot ett långsiktigt mål. 

Ett långsiktigt mål kan vara att vilja delta i vinter-OS 2022 medan delmål på vägen kan då vara 

att få bra resultat i världscupstävlingar för en chans att kvala in till OS. Hassmén, Kenttä och 

Gustafsson fortsätter förklara att delmål kan även vara fokuserade på den egna utvecklingen i 

till exempel styrketräning och slå personliga rekord. Vidare beskriver författarna att kort- och 

långsiktiga mål kan delas in i resultat-, prestations- och processmål eftersom att resultatmål inte 

är de enda mål som bör sättas upp och jobba mot. Resultatmål är vanligt bland idrottare då 

tävlingsresultat är det som kan jämföras mot andra utövare och som kan visa på om ens 

prestation är bättre, sämre eller densamma som konkurrerande individer  

 

Prestationsmål finns också till för att kunna jämföras men då handlar det om att jämföra egna 

resultat med tidigare prestationer så som att slå personligt rekord i frivändning. Processmål är 

också personliga med fokus på utförande och inte resultat till exempel en snowboardåkares mål 

med dagens tävling är att fokusera på sitt egna ”flow” och hitta känslan i sin åkning (Hassmén, 

Kenttä & Gustafsson, 2009). Vidare konstaterar Weinberg och Gould (2015) att det är viktigt 

att målen är specifika, till exempel som att jag ska springa milen på under en timme och inte 

endast säga att man vill springa snabbare. Det är också mer användbart att målen är lagom 

svåra; inte för lätta men tillräckligt utmanande och att de är realistiska för adepten de avser. 

Utvärdering och feedback för varje mål är också en viktig punkt för att målsättning faktiskt ska 

ha någon effektiv förändring på prestation och beteende.  

 

Målsättning för freeski- och snowboardåkare är användbart då det hjälper åkaren att motiveras 

till utveckling särskilt i en idrott som kräver mod och beslutsamhet när det kommer till 

exempelvis till att våga droppa in mot ett hopp och ta en flygtur över en 20 meter lång platå. I 

en sådan situation är det viktigt att med hjälp av mål motiveras till utförandet och med 

beslutsamhet agera utan tvekan, särskilt när det kommer till att lära sig ett nytt trick, med mindre 

risk för att tappa fokus och skada sig skriver Nyberg (2014). Att mitt i en upp- och nervänd 

flygfärd börja fundera på vad man ska äta ikväll eller undra över hur domarna bedömer tricket 

är verkligen inte hjälpligt och dessutom riskfyllt. 

 

2.5 Prestationsutveckling  

 

Brown och Fletcher (2016) förklarar prestationsutveckling som interventioner skapade för att 
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nå utveckling i prestationssammanhang, oftast relaterat till elitidrottare. Dessa är olika 

processer som ger funktion eller förbättrar/ändrar prestation genom att förändra en individs 

tankar eller beteenden till exempelvis att ta hjälp av en mental coach för att utveckla nya 

tankesätt eller lägga om sin kost för att öka prestation. Hassmén, Kenttä och Gustafsson (2009) 

nämner att vanliga psykologiska och sociala faktorer som används för prestationsutveckling är 

allt från målsättning, team-buildning för att stärka en grupp och stresshantering. Varierande 

element som på olika sätt kan leda till att idrottaren eller idrottarna får en bättre chans till att 

kunna prestera på topp.  

 

Mycket forskning görs på ämnet prestationsutveckling där oftast det huvudsakliga syftet är att 

undersöka till vilken grad det faktiskt ger någon effekt från olika träningsmetoder, kostvanor, 

mental träning och andra behandlingar på idrottslig prestation. Forskare frågar sig om hur stor 

mängden behöver vara innan det ger någon skillnad på en elitidrottares chans att ta medalj. 

Handlar det om att endast göra en liten förändring som att byta löparskor eller behövs det en 

stor förändring som att ändra om sina kostvanor (Hopkins, Hawley och Burke, 1999).  

 

2.6 Självreglering 
 

Bandura (1994) skriver om människors egenförmåga; att tro på sig själv att man har makten att 

agera på händelser i sitt liv och ta kontroll över vad som sker. Kopplat till det så nämns 

begreppet självreglering; konceptet att bli medveten om hur jag själv har inflytande över min 

egna motivation, tankeprocesser, känslor och beteendemönster. Sveriges olympiska kommitté 

(2012) framför att en avsevärd fördel hos freeski- och snowboardåkare är att vara väldigt 

medvetna om sig själva och sin färdighetsnivå för att kunna ta egna kloka beslut i till exempel 

under tävling där man kan ställas inför situationer som kräver förändringar i ens åk och 

förmågan att rädda upp misstag. Självanalys hos utövarna är en viktig del för att de själva ska 

förstå och ha känsla för vad som händer i olika sammanhang, och därmed vara öppen för 

feedback för utveckling.   

 

En annan nyckelkomponent i självreglering är tron på sig själv vilket påverkar motivationen 

hos en individ. Människor guidar sitt beteende genom att forma tankar om vad de tror att de 

klarar av i livet. Vi förutser vilka sannolika utfall som kan hända i framtida situationer (Bandura, 

1994). Till exempel; min motivation kan påverkas starkt baserat på om jag faktiskt tror att jag 

kan ta mig till vinter-OS 2022 eller inte. Weinberg och Gould (2015) beskriver Psychological 
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skills training (PST)-metoden som inriktar sig på konstant och kontinuerlig träning av mentala 

och psykologiska färdigheter för prestationsutveckling, ökat nöje och större självbelåtenhet i 

sitt idrottande. En huvudsaklig faktor i PST, kopplat till metodens ultimata mål, är att idrottare 

ska på ett effektivt sätt kunna fungera och verka på egen hand utan ett ständigt behov av ledning 

från coacher. Ytterligare tidigare studier visar på de positiva effekter som blir av att utövare lär 

sig självreglering och hur detta förbättrar prestation.  

 

2.7 Sammanfattning av centrala begrepp 

 

Freeskiing och snowboard är två individuella idrotter med vardera tre tävlingsgrenar; 

slopestyle, big air och halfpipe, som alla etablerat sig i OS. Förutom tävlande så är det viktigt 

att förstå att idrotterna värderar egenskapande, kreativitet och estetiskt uttryck i sina utföranden. 

Idrottskulturen härstammar från surf- och skatekulturen där även socialt umgänge är en stark 

motivationsfaktor för åkarna att utöva sin idrott (Svenska skidförbundet, 2016; Sjögren, 2017).  

 

Coaching kan avbildas som ett ledarskap där coachen agerar vägledare, stöd och ibland ett 

bollplank för den aktive att ta hjälp av (Høigaard och Jørgensen, 2002). Inom freeski och 

snowboard kan coachen vara den som analyserar faktorer utöver åkaren och dennes åkning till 

exempel risktagande (Sveriges olympiska kommitté, 2012). Deci och Ryans (2000) 

självbestämmandeteori beskriver hur inre och yttre motivation fungerar för att motivera 

idrottaren i rätt riktning för ökad prestation. Målsättning kan vara ett ytterligare redskap för att 

påverka idrottares motivation samt att kunna bibehålla motivationen för att vilja fortsätta utöva 

sin idrott (Hassmén, Kenttä och Gustafsson, 2009). För att vidareutvecklas som 

tävlingsidrottare kan olika interventioner användas för prestationsutveckling där allt från kost 

till träning osv räknas in (Brown och Fletcher, 2016).  

 

För snowboard- och freeskiing kommer självreglerat lärande och självbestämmande att tas upp 

då idrotterna påvisar det som en ytterst positiv faktor för utveckling (Sveriges olympiska 

kommitté, 2012). Självreglering är tron på sig själv att man har kontroll över sig själv och vad 

som sker, vilket är en påverkande faktor för motivationen. Tidigare studier har kopplat effekten 

av självreglering som en prestationshöjande faktor (Bandura, 1994; Weinberg och Gould, 

2015).  

 

  



13 

 

3. Tidigare forskning 
 

3.1 Idrottskultur 

 

I och med att idrotterna freeskiing och snowboard är så pass unga i idrottsvärlden så finns det 

ytterst lite forskning gjord kopplat till dem. Någon som däremot har vigt en hel 

doktorsavhandling till att undersöka brädsportskulturen är Åsa Bäckström som tolkat och 

analyserat socio-kulturella kontext som omger skateboard- och snowboardvärlden. Trots att 

detta arbete börjar bli några år gammalt och idrotterna utvecklas och förändras snabbt så 

kommer hennes arbete få agera som referens tillsammans med Tjønndal et al (2019) och 

Hoffmannova et al (2016), för att förstå den kultur som dessa idrotter har sitt ursprung i och 

som man än idag kan se hos dagens åkare. Därmed också hur dessa idrottskulturer reagerar på 

förändring och nytänkande inom idrotterna som tävlingsgrenar. Det är viktigt att inte glömma 

bort att idrotters kultur påverkar idrottarna själva och deras idrottande.  

 

Bäckström (2005) har valt att studera brädsportskulturen utifrån tre samhälleliga nivåer; kultur, 

praktik och individ, och hur dessa förhåller sig till varandra. Hon menar på att idrottsliga 

kulturer byggs upp och skapas av individer genom deras handlingar och attityder samtidigt som 

kulturen i sig formar individer. Bäckström (2005) skriver både om den individuella upplevelsen 

i en idrottares utövande (till exempel känslan att köra fina svängar med brädan i en nypistad 

backe) och om de sociala och praktiska motiven för sin idrott (till exempel att det är en fin 

gemenskap och man hittar många nya vänner). Hon klargör även för kulturens påverkan på 

individen och hur den kan rikta utövaren mot en viss livsstil till exempelvis att föredra 

kreativitet och frihet framför ett simpelt nio till fem-jobb. Vidare beskriver hon hur utövarna 

tillsammans genererar informella lärprocesser där attityder och värderingar om vad som är 

brädsport och vad som inte är brädsport uttrycks, inte bara i tal, utan även i utseende och 

kroppsspråk till exempel att göra high fives när en åkare landat ett coolt trick.  Det diskuteras 

om ett romantiserat ideal av hur brädåkande personer tycker och tänker om sina idrotter och 

flertal av Bäckströms (2005) respondenter beskriver en glamouriserad gemenskap, en 

ungdomlig, nästan rebellisk sida av idrotterna som något helt unikt och som ger dem en 

frihetskänsla som inget annat i livet kan.  

 

Hoffmannova et al (2016) talar om freeski- och snowboardkulturen kopplat till coaching där 

hennes arbete visade på ett jämställt ansvar mellan coach och åkare när det kommer till åkarens 
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utveckling och idrottande. Respondenter uttalade sig om att de i vissa fall agerade som sin egna 

coach och att de är mån om att göra sitt egna avtryck på den åkning som freeski- och 

snowboardåkare utför. Det sades även att åkare söker efter möjligheter att bevara deras 

självständighet och frihet inom sina idrotter. Bäckström (2005) förklarar att idrotterna alltmer 

accepterar förändringar även om dess historia som något rebellisk och regellöst än lever kvar. 

Både skateboard och snowboard har funnit sig i att få hjälp och plats i samhället genom 

föreningar, organisationer, tävlingar och arenor så som skatehallar och ”snow parks” i 

skidbackar. Fortfarande så kan det dock uppstå en ambivalens hos utövarna där de står emellan 

den rebelliska friheten och den nya mer organiserade. Tjønndal et al (2019) diskuterar att det är 

svårt att se på utvecklingen av livsstilsidrotter till tävlingsidrotter som antingen svart eller vitt. 

Det är flera dimensioner av övergångar, till exempelvis skateboard-idrottens modernisering, där 

vissa delar lättare accepteras av åkarna medan andra ratas. Idrotter så som skateboard vill 

fortfarande värdera upplevelsen och det kreativa uttrycket i sina prestationer där egenskapande 

får utlopp, snarare än att behöva idrotta inom en begränsad ram och regler.  

 

3.2 Coaching 

 

Hollembeak och Amorose (2005) studerade college-idrottares upplevda beteenden från coacher 

och hur det påverkade idrottarnas inre motivation, kopplat till Deci och Ryans (2000) 

självbestämmandeteori. Coaching-beteende innefattar varierande delar så som träning, 

instruktioner, feedback, socialt stöd, demokratiskt kontra auktoritärt agerande etc. Syftet med 

studien var att undersöka om den egna upplevda kompetensen och självständigheten hos 

idrottare kan kopplas till upplevt coaching-beteendet och om det påverkar deras inre motivation. 

I resultatet framgick det att coaching-beteende generellt sett kan associeras med idrottarens 

motivation, både positivt och negativt. Atleternas upplevda kompetens, självständighet och 

känsla av sammanhang (i sin idrott) kunde kopplas till det upplevda beteendet hos coacherna. 

Ett positivt coaching-beteende gav en starkare inre motivation medan negativt beteende visade 

på motsatsen. Idrottarna kände större förtroende för sin coach vid positivt beteende till 

exempelvis tydliga instruktioner, socialt stöd och demokratiskt agerande. Hollembeak och 

Amorose (2005) fann också att atleter visade på höga nivåer av inre motivation om de 

uppfattade att deras coacher försedde dem med frekvent positiv och informativ feedback (till 

exempel tekniska korrigeringar), samt att coacherna undvek att ge bestraffningar eller 

ignorerade beteenden. Demokratiskt beteende från coacherna visade ha stor inverkan på 

utövarnas inre motivation vilket i sin tur påvisar Deci och Ryans (2000) självbestämmandeteori; 
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behovet av att känna självständighet och att individen själv får vara med och bestämma.  

 

Den omtalade självbestämmandeteorin har tillsammans med en självständig idrottsmiljö 

förknippats med topprestation, ökad känsla av egenvärde, förbättrad insats i utförandet av 

aktiviteter och ökad inre motivation (Occhino et al, 2014). Occhino et al (2014) studerade de 

utmaningar och möjligheter som finns för att kunna främja ett mer autonomiskt (självständigt) 

idrottsledarskap och coachande. Författarna granskade tidigare studier gjorda om 

coachingbeteende utifrån hur självständigt eller kontrollerande de agerade. De kom fram till att 

detta är ett ytterst komplext område som påverkas av coachens inriktning, situationen, vilka 

man coachar, och människor runtomkring en. Coachens egna personliga attityd och inriktning 

kommer reflektera beteendet som hen utsänder till exempel en coach vars främsta motiv är 

att ”vinna till varje pris” kommer troligtvis anta ett coachcentrerat tillvägagångssätt med fokus 

på coachens förmågor snarare än idrottarens förmågor och utveckling.  

 

Den omgivande situationen har också stort inflytande på om coachen använder sig av 

autonomiskt ledarskap till exempel när coachen känner press att prestera under stressande 

situationer så kan det lätt bli att hen tar sig an ett mer kontrollerat ledarskap. Coachens 

uppfattning om sina adepters motivation och beteenden har även det stor påverkan på hur pass 

autonomisk coachandet blir. Det visar till exempel på att om coachen uppfattar sina atleter som 

omotiverade och oengagerade i uppgiften så händer det ofta att coachen tar till en mer auktoritär 

ledarroll. Coachen kan känna att hen behöver styra för att motivera idrottarna till att utföra en 

uppgift. Människor runt omkring coachen och dess adepter har också påverkan på coachens 

beteende. Occhino et al (2014) tar främst upp föräldrar som ett exempel på personer som ofta 

vill engagera sig i både idrottarnas och coachens verksamhet. Här kan det uppkomma feedback 

från föräldrar som öppet kritiserar coachens val av ett mer autonomiskt beteende-orienterat 

ledarskap då de anser att det är en alltför ”låt-gå-mentalitet” över det. Detta framkommer 

särskilt bland föräldrar åt yngre idrottare. Författarna kunde utläsa från den tidigare forskningen 

att ett autonomiskt coachingbeteende kopplas till positiva effekter. Däremot vill de tydliggöra 

att det är viktigt att se självständigt coachingbeteende kontra kontrollerat coachingbeteende på 

ett kontinuum där ledaren bör variera sin coachingstil beroende på kontext. Till exempelvis så 

kan hen utgå från ett självständigt coachande under träning där coachen är mer öppen för att 

idrottarna får bestämma medan i tävlingssituationer så kan det ibland vara användbart av ett 

mer kontrollerat ledarskap där coachen enskilt tar vissa av besluten.  
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3.3. Målsättning och självreglering 

 

Ett mål är ett syfte för att generera handling till exempel för att nå en viss nivå av skicklighet, 

oftast inom en viss tidsram. Locke och Latham (2002) har summerat 35 empiriska studier om 

målsättningsteorier där de kommit fram till olika upptäckter kring målsättning och prestation. 

Det första problemtagandet var relationen mellan svårighetsgrad på målet och prestation. 

Personer visade ge störst ansträngning i att nå ett mål om uppgiften var någorlunda svår medan 

lägst ansträngning förekom när uppgiften antingen var för lätt eller för svår. Författarna 

upptäckte specifikt att svårare mål ledde till högre prestation snarare än att uppmana individer 

att göra sitt bästa. Kortfattat så gör inte människor sitt bästa om de blir tillsagda att göra det 

därför att ”gör-ditt-bästa-mål” är svåra att analysera och kontrollera prestation. Specifika mål 

ger istället en tydligare bild av vad som ska uppnås med prestationen till exempel det är lättare 

för en löpare att veta hur stor prestationen ska vara om målet är att springa milen under 40 min 

än att bli tillsagd att ”göra sitt bästa” när hen ska springa milen. Däremot så poängterar de att 

uppmana personer att ”göra sitt bästa” kan faktiskt vara bättre i situationer där uppgiften är 

väldigt komplex, snarare än att sätta ett svårt prestationsmål. Därför att ett svårt mål kan istället 

resultera i att individen känner sig pressad och nervös för att lyckas och därmed missar att se 

på strategier för att lösa uppgiften.  

 

Locke och Latham (2002) skriver också att egenförmåga är viktigt i målsättning där idrottarna 

själva får sätta sina egna mål. Det har visat att personer med hög egenförmåga sätter högre mål 

än de med låg egenförmåga. Personerna med hög egenförmåga demonstrerar större 

engagemang i att nå de uppsatta målen, använder sig av lämpligare uppgiftsstrategier för att nå 

målen samt har lättare att ta emot negativ feedback och konstruktiv kritik. Genom sin meta-

analys kom Locke och Latham även fram till den otroligt viktiga punkten att målsättning 

fungerar som allra bäst tillsammans med feedback. Mål i sig är inte lika effektiva om inte 

individer får kontinuerlig feedback på hur deras utveckling ligger till i relation till det uppsatta 

målet. Om de inte vet hur de ligger till så är det svårt för personen att justera nivån och riktning 

av deras ansträngning. Det blir även svårt att justera prestationsstrategier för att matcha det som 

krävs för att nå målet, till exempel om en hockeyspelares mål är att göra 10 stycken mål under 

en skotträning så är det väsentligt att räkna mål samt få feedback på hur hen ska lyckas att nå 

sitt mål. Annars blir det svårt för spelaren att veta hur och när hen behöver justera sin teknik för 

att klara av att få in 10 puckar i målet.  
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Självreglering i relation till social cognitive theory, som handlar om hur människobeteende är 

motiverat och reglerat av det egna inflytandet. Bandura (1991) har undersökt detta ämne och 

förklarar att självreglering är grunden i olika orsaker till att människor agerar. Oftast är 

människors beteende redan förutsett genom att vi formar en tilltro om vad vi tror att vi kan 

tänkas åstadkomma. Sedan förutser människor troliga konsekvenserna för framtida handlingar. 

Vi sätter upp mål för oss själva och planerar de tillvägagångssätt som med störst sannolikhet 

kommer resultera i önskat utfall. Bandura (1991) nämner några nyckelfaktorer för 

självreglering där självreflektion och självmedvetenhet är två komponenter. Självreflektion har 

vi människor för att kunna återge och förklara våra tankar, känslor, motiv och beteenden till 

exempel jag vet att jag hellre väljer att åka skidor istället för snowboard därför att jag är 

duktigare på att åka skidor och finner det därför roligare. Självmedvetenhet går hand i hand 

med självreflektion där den, baserat på reflekterad information om jaget, kan sätta upp 

realistiska mål och utvärdera den egna processen mot målet. Genom självmedvetenhet kan 

individen även uppfatta egna tankemönster och beteenden i olika sociala sammanhang och 

utifrån dessa förändra sitt agerande. Summerat så är självreglering ett mångfasetterat fenomen 

som verkar genom många kognitiva processer och som alla är utvecklingsbara för varje individ 

att ha fullt inflytande över sitt egna liv.  
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3.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Bäckström (2005), Tjønndal et al (2019) och Hoffmanova (2016) kommer att användas till att 

förstå bakgrunden till freeski- och snowboardåkarnas attityder och beteenden. Deras arbeten 

kommer användas för att bolla tankar och idéer om den idrottskultur som jag hoppas kommer 

träda fram i intervjuerna. Både Hollembeak och Amoroses (2005) och Occhinos (2014) studier 

reflekterar över coaching och dess inverkan på idrottares inre motivation, vilket kommer kunna 

vara ett användbart bollplank för de coaching- och ledarskapsfrågor jag hoppas få svar på från 

respondenterna.  

 

Locke och Latham (2002) argumenterar för det positiva med målsättning och hur man kan tänka 

inför att klara uppgifter mot uppsatta mål. Deras teorier är av hjälpsamt värde för att kunna 

kopplas till idrottarnas motivation samt hur coacher kan använda sig av målsättning. Banduras 

(1991) text om självreglering kommer användas som referens i att förklara det självreglerande 

lärandet som finns inom dessa idrotter samt hur detta kan utvecklas i symbios med Occhinos 

(2014) beskrivning av ett autonomt ledarskap.   

 

  



19 

 

4. Teoretisk referensram 
 

De teorier som uppsatsen kommer ta stöd i är Deci och Ryans (2000) självbestämmandeteori 

(SDT) och Banduras (1994) teori om egenförmåga och självreglering. Deci och Ryans (2000) 

teori baseras på att människor har tre psykologiska behov som vi vill ha tillfredsställda för att 

vi ska kunna känna att det är vi själva som bestämt våra egna mål. De tre behoven är kompetens, 

relationer med andra och självbestämmande/autonomi, vilket anses vara bidragande faktorer 

för den inre motivationen att vilja utvecklas och lära sig nya saker. Bandura (1994) talar om 

liknande antaganden när det kommer till egenförmåga och självreglering; människor känner ett 

behov av att kunna påverka sin egna förmåga och att själv kunna reglera sin läroprocess. Han 

förklarar självreglering som det inflytande den egna individen har över sin motivation, tankar 

och känslor samt beteenden. Egenförmåga anses vara huruvida folk tror på sin egna förmåga 

att själv kontrollera sin nivå på prestation som i sin tur kommer ha en inverkan på olika event 

som påverkar deras liv. Till exempel så bestämmer jag hur mycket energi och tid jag lägger på 

att prestera för att denna uppsats ska bli så bra som jag vill få den. De här teorierna kommer ge 

stöd i analys av resultaten och diskussion.  
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5. Problemprecisering  
 

5.1 Huvudsyfte 

 

Syftet med den här studien är att beskriva och öka förståelsen för hur coaching och ledarskap 

inom freeskiing och snowboard kan definieras och komma till uttryck på elitnivå. Syftet kopplas 

till idrottens bakgrund och kultur samt det självreglerande lärandet som står i fokus för 

utveckling.   

 

5.2 Frågeställningar 

 

- Vad anser coacherna karaktäriserar ett fungerande anpassat ledarskap och coaching 

inom elitverksamheten? 

- Vad är det som fungerar bra inom ledarskapet och coachingen, och vad är det som 

eventuellt kan behöva stärkas och utvecklas? 

- Vad anser utövarna själva utgör ett fungerande anpassat ledarskap och coaching? 

- Hur möter den rådande idrottskulturen av coacher och aktiva nya idéer för 

prestationsutveckling?  
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6. Metod 

 

6.1 Design 

 

Kvale och Brinkmann (2014) uttrycker sig att ”den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 

världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, 

avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna” (s. 17) vilket jag 

anser också kan ge grund för mitt val av metod för denna studie. Kvalitativa djupintervjuer 

kommer vara en passande insamlingsmetod då syftet med studien är att få en inblick i hur 

coachingen och ledarskapet kan definieras och komma till uttryck på elitnivå inom freeski och 

snowboard. Både coacher och åkare som är verksamma på elitnivå kommer att intervjuas för 

att få ta del utav deras syn och tankar om den nuvarande coachingkulturen. Baserat på Bell och 

Waters (2016) så har intervjuerna varit upplagda som semistrukturerade där samma frågor ställs 

till respondenterna, i samma följd men att det är öppet för olika följdfrågor. 

 

Det finns alltid fördelar och nackdelar med olika insamlingsmetoder men kvalitativa 

djupintervjuer var lämpligt för detta arbete då de kan generera detaljerad information om det 

här specifika ämnet. Respondenten ges dessutom friheten att få diskutera relativt fritt om sina 

erfarenheter medan jag som intervjuare kan notera kroppsspråk, tonläge, komma med 

följdfrågor m.m. som kan ge ytterligare data för tolkningsarbetet (Kvale och Brinkmann, 2014). 

Bell och Waters (2016) förklarar fördelen med semistrukturerade intervjuer då det finns 

förberedda frågor att följa och hålla sig till forskningsområdet, men att det finns rum för 

följdfrågor och diskussioner utanför de valda frågorna. Hassmén och Hassmén (2008) skriver 

om nackdelar som kan förekomma med vald metod är att deltagarnas ”anonymitet” inte är helt 

anonym då jag kommer veta vilka de är, vilket i sig kan påverka vad de väljer att säga i intervjun. 

Djupintervjuer är ett tidskrävande arbete där man får in mycket information från få 

respondenter. 

 

6.2 Urval  

 

Då syftet med undersökningen är specifikt inriktat mot coacher och idrottare på elitnivå inom 

freeski och snowboard så kommer ett handplockat urval att användas där 

undersökningsdeltagarna väljs ut baserat på att de med största sannolikhet kommer kunna ge 

den mest relevanta informationen för studiens syfte och frågeställningar. Det är urvalet kan även 
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ses som ett homogent urval där jag som forskare väljer att fokusera mig på en specifik grupp 

av individer (Hassmén och Hassmén, 2008). Förutom det så var kravet att respondenterna skulle 

vara över 18 år gamla då det inte behövs ta hänsyn till föräldrars tillåtelse att genomföra 

intervjuerna. Det andra kravet var att både åkare och ledare ska i nuläget vara aktiva på 

landslagsnivå. 

 

Respondenterna bestod av en coach och två åkare inom freeski, två coacher och två åkare inom 

snowboard, sammanlagt sju deltagande i studien varav endast en kvinnlig och resten män. 

Åldersspannet varierade mellan cirka 19–35 år.  

 

Respondenterna:  

Respondent C1 är en man i 30-årsåldern som coachar inom freeski. 

 

Respondent A1 är en man i 20-årsåldern som tränar och tävlar i freeski. 

 

Respondent A2 är en man även han i 20-årsåldern som tränar och tävlar i freeski. 

 

Respondent C2 är en man i 30-årsåldern som coachar inom snowboard. 

 

Respondent C3 är en man i 22-årsåldern som coachar inom snowboard. 

 

Respondent A3 är en kvinna i 22-årsåldern som tränar och tävlar i snowboard. 

 

Respondent A4 är en man i 25-årsåldern som tränar och tävlar i snowboard.  

 

6.3 Intervjuguide 

 

En intervjuguide är lämplig och användbar i djupintervjuer för att hålla en någorlunda röd tråd 

genom intervjun och undvika att sväva ut från det aktuella ämnet, särskilt med tanke på att jag 

själv är väldigt insatt inom området. Intervjuguiden är skriven efter ”trattmodellen” där frågorna 

formas för att passa intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag hade två olika 

intervjuguider beroende på om respondenten var en coach eller idrottare, båda guiderna 

följer ”trattmodellen” och frågorna liknar varandra men är olika formulerade beroende på om 

man är den som ger coachning eller får coachning.  
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Idrottarnas intervjuguide (se bilaga 1) inleds med öppna frågor om respondenten själv, 

bakgrund och nuvarande livssituation samt hur de ser på sin idrott. Därefter följer 

introduktionsfrågor och övergångsfrågor som riktar sig mot ämnet coaching och ledarskap. 

Allteftersom smalnar frågorna av till att fokuseras på det syftet frågar. Dessa nyckelfrågor 

handlar om den nuvarande coachningen idrottarna får och deras tankar och åsikter kring det. 

Avslutande frågor handlade om hur idrottarna själva tror att de skulle coacha om de var ledare 

och tankar kring deras idrott och prestationsutveckling samt vad som motiverar dem till att 

fortsätta idrotta.  

 

Intervjuguiden (se bilaga 2) som användes för coacherna inleddes på liknande sätt där jag 

frågade om bakgrund, nuvarande sysselsättning och utbildningsbakgrund inom 

coaching/ledarskap, men även nuvarande coachinguppdrag och när och hur de började. 

Introduktions- och övergångsfrågor fokuseras på hur respondenten själv definierar coaching 

och sitt egna coachande samt om det finns någon ledare som inspirerar dem. Nyckelfrågorna 

kopplat till syftet frågade om deras coachande i relation till idrotten, positiva/negativa aspekter, 

utvecklingspotential och vad coacherna själva tror skulle vara ett framgångsrikt ledarskap för 

idrotten. Avslutningsvis tillfrågades respondenterna hur de själva hade velat bli coachade och 

om prestationsutveckling i relation till idrotten och deras motiv till att fortsätta coacha. 

 

6.4 Genomförande 

 

Studiens deltagare kontaktades via mail och telefon där de fick information om vem jag är, vad 

jag studerar och vad syftet med mitt arbete är, sedan förfrågan om de hade möjlighet att ställa 

upp för en intervju. Utefter detta bestämdes när, var och hur intervjuerna skulle genomföras. 

Innan varje intervju fick deltagaren ett informationsblad (se bilaga 3) om deras rätt till frivilligt 

deltagande, anonymitet och rätten att avbryta intervjun när som helst utan några konsekvenser. 

De fick läsa igenom informationsbrevet och skriva under för samtycke att delta i studien. En 

intervju gjordes via Skype, då fick den intervjuade informationsbrevet digitalt. Respondenterna 

informerades även om studiens syfte och att intervjun kommer att spelas in. Också att all 

insamlade data från de intervjuade kommer behandlas konfidentiellt och endast användas till 

forskningsändamål (Kvale och Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2017).  

 

Innan de riktiga intervjuerna så genomfördes en pilotintervju för att testa om intervjuguiden 
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fungerade samt för att kunna göra korrigeringar (Kvale och Brinkmann, 2014). Den första 

intervjun gjordes via Skype och spelades in genom Skypes egna inspelningsprogram. 

Resterande intervjuer gjordes på en och samma dag då alla de deltagande befann sig 

tillsammans. Deltagarna intervjuades en och en i en avsides värmestuga i anslutning till en 

skidbacke där de höll till. Vi kunde samtala ostört och två mobiler användes som 

inspelningsteknik, båda ställda på flygplansläge. Totalt 7 intervjuer gjordes där samtalstiden 

varierade mellan 35–45 minuter. Intervjuguiderna var de samma för alla de intervjuade förutom 

att de var olika beroende på om det var en coach eller idrottare. Samtalen följde intervjuguiderna 

med varierande följdfrågor baserat på diskussionens gång.  

 

6.5 Databearbetning  

 

Efter att alla intervjuer var gjorda så lyssnades de av och transkriberades, alltså att de sagda 

orden omvandlades till skriven text (Hassmén och Hassmén, 2008). Jag lyssnade igenom varje 

intervju, en och en, samtidigt som jag transkriberade vad som sas. Den första intervjun valdes 

att skrivas ut ordagrant i talspråk där uttryck som hummanden och ”eeh”, skratt och andra ljud 

inkluderades. Efter ett samtal med handledare valdes resterande intervjuer att skrivas ut 

mer ”städat” där man plockat bort ljud och extra ord som ansågs endast vara utfyllnad i 

diskussionen till exempel om respondenten upprepade ord eller avslutade varje mening 

med ”liksom”. Trots att Hassmén och Hassmén (2008) argumenterar emot att ”städa upp” data 

i transkriberingen, då man kan gå miste om information, men samtidigt så behövdes detta för 

att spara tid.  

 

Innan analys av data så bestämdes det att bearbetning av data behövdes där de större mängder 

data upplöstes i mindre, lätthanterliga delar utifrån ett kategoriseringsschema (Kvale och 

Brinkmann, 2014). Detta schema användes som riktlinje för att noggrant kunna plocka ut 

väsentliga delar från intervjuerna. Analysfasen har genomförts på sådant sätt att meningar 

plockats ut från intervjuerna, koncentrerats och sedan kategoriserats efter de teman som hittats 

samt sedan undersökt efter underliggande subteman (Kvale och Brinkmann, 2014). Jag letade 

efter meningsenheter som jag ansåg att hade kopplingar till kategorier 

som ”coaching/ledarskap”, ”idrottens kultur”, ”prestationsutveckling” och ”självreglerat 

lärande/självbestämmande”. Därmed kom jag fram till fyra huvudteman ”coaching - en 

balansgång”, ”En blandning av livsstil och tävlingskultur”, ”På vägen mot 

prestationsutveckling” och ”Jaget och stödet”. Därefter användes meningskoncentrering för 
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att korta ner betydelsefulla stycken sagda av respondenterna (Hassmén och Hassmén, 2008). 

 

6.6 Reliabilitet och validitet 

 

Kvale och Brinkmann (2014) definierar reliabilitet som forskningsresultatens trovärdighet och 

fasthet i relation till frågan om det skulle gå att reproducera denna studie på exakt samma sätt, 

med samma forskningsmaterial och procedur, men vid en annan tidpunkt och av andra forskare. 

Man frågar sig då om intervjupersonerna kommer att ändra sina svar eller ge olika svar beroende 

på personen som intervjuar dem. Bell och Waters (2016) berättar att validiteten hänger ihop 

med reliabiliteten och beskrivs som ett mått på om man mäter det man avser att mäta eller om 

man beskriver det man avser att beskriva, kopplat till en undersökningsfråga.  

 

För att säkerhetsställa studiens validitet genomfördes en pilotintervju som en förundersöknings 

för att pröva om mätmetoder och intervjufrågor kommer fungera. Därefter kan dessa instrument 

korrigeras för att stärka för en god validitet (Kvale och Brinkmann, 2014). Reliabiliteten och 

validiteten i denna studie kan ha stärkts då respondenterna bestod av både coacher och åkare 

vilket öppnade upp för två perspektiv över ämnet. Då båda parter gav liknande svar så kunde 

ett mönster utläsas vilket ökar studiens trovärdighet samt påvisar att den mäter det som är 

relevant för målgruppen (Hassmén och Hassmén, 2008). Larsen (2009) argumenterar för 

kvalitativ metod som en styrka i validiteten då intervjuer ger respondenterna möjlighet att 

utförligt förklara sina tankar och känslor kring studiens syfte, vilket även ger undersökningen 

detaljerad information som kan svara på frågeställningar.  

 

6.7 Etiskt förhållningssätt 
 

För att säkerhetsställa ett etiskt förhållningssätt så kommer den här undersökningen genomföras 

utifrån Vetenskapsrådet (2017) fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet hänsyftar att varje deltagare ska 

delges information om studiens forskningsändamål och varför just de är intressanta 

respondenter för arbetet. De ska också veta att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 

avbryta sitt deltagande utan några som helst konsekvenser samt att deras data då raderas. 

Undersökningspersonerna ska samtycka om sitt deltagande och få reda på att de är till viss del 

anonyma, eftersom att jag vet vilka de är och det finns en risk att läsare kan lista ut vilka de är, 

men det går ihop med konfidentialitetskravet. Deras identitet kommer inte att avslöjas och inga 
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namn kommer skrivas ut. Nyttjandekravet avser att insamlade data kommer endast användas 

för forskningsändamål och sedan raderas efter att uppsatsen är rättad och godkänd.  

Studien följer Karlstads universitets riktlinjer gällande GDPR vilket innefattar universitetets 

ansvar och behandling av personuppgifter. Martinsson (2019) förklarar att det förespråkar att 

personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt samt att de används endast för dess 

ändamål. Uppgifterna får inte förvaras på ett sådant sätt att det blir möjligt att kunna identifiera 

respondenterna, därav inspelning av intervjuerna med mobilerna på flygplansläge för att 

undvika att filerna fördes över till molnenheter och därmed bli tillgängliga för obehöriga.  
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7. Resultat 
 

Respondenternas svar och citat från intervjuer kommer nedan att presenteras utifrån den 

tolkning som gjorts, baserat på de fyra funna teman ”coaching - en balansgång”, ”En blandning 

av livsstil och tävlingskultur”, ”På vägen mot prestationsutveckling” och ”Jaget och stödet”.  

 

 

7.1 Coaching – en balansgång 

 

Då detta tema är den centrala delen av uppsatsen och dess syfte så har många av 

intervjufrågorna kopplats till coaching och ledarskap som nu kommer presenteras utifrån hur 

coachingen ser ut idag och tankar om hur ett framtida ledarskap och coaching kan utvecklas 

och se ut. I nuläget så pratade alla respondenter om coachingrollen snarare än ledarrollen där 

de ansåg att coachandet i huvudsak handlade om att finnas där vid sidan av idrottare som ett 

stöd och ett hjälpmedel i idrottarnas utveckling. Främst så talar alla respondenter om synen på 

coachen som ett ”bollplank” där adepten kan bolla idéer och funderingar mot. C1 och C2s 

tankar om ett sådant coachande är att med hjälp av frågor och bollandet av tankar kunna hjälpa 

idrottarna själva att komma fram till egna idéer om deras utveckling och idrottande. C1 pratar 

om att få åkarna själva att reflektera och förklara vad som hänt under till exempel en 

tävlingsprestation, och hur de sedan går vidare från det. C2 bygger vidare på detta i hans 

uttalande om att agera bollplank åt sina åkare för att väcka nya tankegångar hos dem. 

Fortsättningsvis beskriver han sin coachroll i att ingjuta en trygghet hos sina idrottare där de 

känner att han som coach besitter kunskap och analysförmåga som de kan ta stöd i. A2 stärker 

denna beskrivning då han nämner att en coach för honom ska vara någon som står honom nära, 

som han kan känna tillit för samt att denne även visar på god erfarenhet och kunskap inom 

idrotten.  

 

Utifrån freeski- och snowboardåkarnas perspektiv på en coach så diskuteras det om mycket om 

att ha coachen vid sidan om som alltid finns där för att hjälpa dem, men som samtidigt låter 

åkaren själv få bestämma över sitt idrottande. A1 och A4 förklarar det så här: 

 

Jo men det är inte det att coachen bara säger ”det här ska du göra, det här ska du göra, det här 

ska du göra” utan att jag själv får bestämma vad jag ska göra, men när jag behöver hjälp så 

finns de där och kan hjälpa till. (A1) 
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Det bollas väl lite mellan mig och min landslagscoach, men jag är ganska självanalytisk och 

ganska mycket min egna coach. (A4) 

 

Ovanstående berättar båda respondenterna hur de själva vill agera sin egna coach, men att deras 

coacher ändå finns där som bollplanket och en hjälp när det behövs. Alla åkare beskriver vikten 

i att coacherna tar hänsyn till den individualitet som finns bland dem och att coachingen ska 

anpassas utefter varje åkare, vilket även alla coacher håller med om. Däremot förklarar både 

C1 och C2 att det är väsentligt som coach att jobba med gruppdynamik och få ihop det laget 

som de leder även om dessa idrotter är ytterst individuella. C1 pratar om att åkarna fortfarande 

ska veta att de kan göra mycket tillsammans som ett lag till exempel att åka och träna 

tillsammans i backen. För att förutom coachen så kan utövarna absolut inspireras och lära sig 

utav varandra i sin åkning och i vissa fall kan det till och med vara bättre. Från tidigare 

erfarenheter så har C1 sett det positiva i att åka tillsammans med någon som man kan ha lite 

som en ”sparring-partner”, vilket även A2 nämner då han berättar att tillsammans med kompisar 

så hjälper de varandra att utveckla varandras åkning. A3 uttrycker sig om att coacherna är bra 

att ha som hon kan höra av sig till vid funderingar, men att det nog inte är nödvändigt i hennes 

idrott, snowboard, fortsättningsvis säger hon så här:  

 

Det är det som också skiljer sig kanske från andra sporter att man behöver inte ha en coach 

utan bara att åka med kompisar hjälper mest tycker jag. Även fast jag har en coach så är det 

viktigaste att ha bra folk att åka med som motiverar en. (A3) 

 

Man kan tolka att A3 menar att det går lika bra att bara åka tillsammans med kompisar som 

motiverar varandra för utveckling, istället för att ha en coach. Även om alla adepter anser att 

den nuvarande coachingen de får är tillräcklig och fungerar för dem så finns det absolut delar 

som kan utvecklas. C1 och C3 ser gärna att utveckla sin kunskap i mental träning och C2 

berättade om sina goda erfarenheter från att ta hjälp av mentala coacher för åkarna.  Några av 

atleterna själva pratar också om behovet av mental träning särskilt i deras idrotter som styrs av 

att vara mentalt fokuserad och beslutsam i utföranden.  

 

En anmärkning från både coacher och åkarnas håll är en obalans i maktposition mellan åkare 

och coach när det kommer till kunskap och erfarenhet inom idrotterna. A4 uttrycker sig att även 

om han tar hjälp utav coacher så ser han, främst fysiskt sett, att det är han själv som kan relatera 

bäst till sitt utförande. ”Det är mycket det att coachen inte gjort de tricks som görs idag så det 

kan bli svårt att ta info från de som inte själva gjort tricken för de har inte heller känslan” 
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beskriver A4. A2 förklarar att coachen helst ska ha kunskap och erfarenhet inom idrotten så att 

han känner tillit till att coachen vet vad hen pratar om, särskilt i utförandet av tricks. C1 förklarar 

tryggheten i att han vet att han kan förklara hur kroppen fungerar i utförandet av olika tricks. 

Att vara uppdaterad om vad som händer kring sin idrott är också väldigt nyttigt för en coach 

anser C2. Det är användbart att hela tiden göra en omvärldsanalys för att på så vis själv kunna 

dra nytta av det när man coachar sina åkare att utvecklas.  

 

Det är erfarenhet som säger mig att jag behöver hela tiden hålla mig uppdaterad på allt som 

händer i snowboardvärlden. Vad gör de bästa åkarna för trick? Hur ser den fysiska 

kravprofilen ut? Hur har den utvecklats i takt med att sporten har utvecklats?... Det känner 

jag är en viktig egenskap som snowboardcoach, just att man har det intresset och den hungern 

att hålla sig ajour med utvecklingen (C2). 

 

Coachens roll här blir att komma med en uppdaterad analys av omkringliggande faktorer för 

idrotten och dess utveckling, som sedan kan förmedlas ut till adepterna. C2 ser det som en 

huvudsaklig egenskap som snowboardcoach att ha intresse för att hålla sig uppdaterad inom 

den idrottsvärlden. 

 

 

7.2 En blandning av livsstil och tävlingskultur 

 

Från åkarnas håll utmärker de den gemenskap och kultur som både freeski- och snowboard 

genomsyrar. Några av åkarna beskriver just sin idrott som lite mer speciell än andra idrotter i 

avseenden om både livsstil och frihet. A3 pratar om snowboard som en livsstil men att det på 

senare år har blivit en seriösare tävlingsidrott, både på gott och ont. Än finns det kvar mycket 

annat runt om idrotten som inte är tävling till exempel möjligheten att leva på idrotten genom 

att bara åka och filma sin åkning. A4 säger att mycket som motiverar honom i 

snowboardåkningen är att se andra åkare och åka tillsammans, inspirera varandra och utvecklas. 

Han uttalar sig även att snowboard känns mer fritt då det finns alla möjliga olika sätt att åka på, 

jämfört med till exempel en löpare som bara springer på en och samma bana. Coacherna 

däremot visade en annan inställning där de berättar att det kan vara lätt att man placerar sin 

egen idrott uppe på en piedestal och ser den som lite bättre än andra idrotter.  

 

Jag tror att man ska vara försiktig med att säga att den sporten man själv håller på med är så 

unik och att det skulle vara större utveckling i den sporten än någon annan, för då beror 
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förmodligen det konstaterandet på att man inte riktigt är medveten om hur det ser ut i andra 

idrotter (C2).  

 

C2 uttrycker sin åsikt om att höja sin egna idrott till skyarna, att det snarare handlar om 

okunskap inom andra idrotter än att sin egna idrott är ”så unik”. Media spelar också en stor roll 

i hur olika tävlingsidrotter porträtteras som antingen mer seriös än andra. A2 och A3 tror att på 

grund av att freeski och snowboard är så pass nya idrotter så kan de uppfattas som mera ”loose”, 

vilket även C1 håller med om. idrotterna har inte tydliga riktlinjer och upplägg än då de 

fortfarande är i en uppstartsfas där de absolut kan se och lära från andra idrotter tycker C1. 

Freeski och snowboard är inte de enda bedömningsidrotterna och det finns mycket som kan 

utvecklas på tävlingssidan så som poängsystem, rankingsystem osv. C1 fortsätter förklara att 

det kan finnas ett visst konservativt tänk i freeski-idrotten där folk kan ha svårt att ta kritik eller 

tänka om i nya banor. Det är lätt att man blir defensiv istället för att våga pröva nya saker, fastän 

sporten är ny och håller på att växa fram och det är okej att göra fel. 

 

Jag tror att i slutändan så är det bara så här, folk som vågar prova nya saker och nya koncept, 

det är vägen fram för oss, och inte bestämma oss från första året det kördes att ”det här är det 

bästa systemet”, för det tvivlar jag verkligen på att det kan vara (C1).  

 

C1 visar sig skeptisk mot att vara konservativ och inte våga utveckla idrotten som tävlingsgren. 

I framtiden vill han se att det vågas testa nya idéer och infallsvinklar i hur olika tävlingsdelar 

hanteras. Trots idrotternas historia och rådande kultur så uttrycker samtliga respondenter deras 

medvetenhet om att freeski och snowboard etablerar sig som tävlingsidrotter och att det inte 

behöver betyda något negativt.  Snowboardåkarna beskriver det som ”två läger”, där det ena 

innehåller de mer tävlingsinriktade åkarna och det andra är de som håller sig kvar i den 

ursprungliga kulturen med mindre regler. Oavsett så är åkarna ense om det gynnsamma med 

friheten i att kunna satsa på antingen tävling eller film-konst eller både och i sina idrotter. Än 

lever kulturen i att uttrycka sig estetiskt med sin åkstil och att bygga upp en gemenskap på att 

vilja varandra väl, även i tävlingssammanhang. Alla tre coacher beskriver att det är en väldigt 

familjär och ”fair play”-attityd bland åkarna där man hejar på varandra och gläds åt varandras 

framgångar i form av till exempelvis high-fives och kramar. Baserat på idrotternas kultur kan 

det ibland uppfattas som mindre seriösa idrotter. Coachandet och ledarskapet kan verka lite 

mindre fyrkantiga och kanske ”lösa” beskriver A3. A1 uttrycker att det förut var mer ”laid back” 

men att det nu inte är som många fortfarande tror det är, nu finns det faktiskt en hård konkurrens 

bland åkare och man får kämpa som vilken idrottare som helst. Det är mer tävlingsinriktad men 
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fortfarande avslappnat. A2 framställer det klart och tydligt: 

 

Det är lite att freeskiing är liksom en sport där det är typ så här ”lite cirkus över det hela”, 

men det är det inte. Alltså mina coacher, de ser jag ändå som en hockeyspelare skulle se sin 

coach /…/ För att vara en bra coach måste man klicka bra med sina elever och det tycker jag 

att de här coacherna gör inom freeskiing och det tror jag många coacher gör i andra sporter, 

men om de inte gör det så är det liksom fel coach för fel person (A2).  

 

Här beskriver respondenten i jämförelse med andra idrotter att även hans idrott numera ska 

räknas som en riktig tävlingsidrott samt att relationen mellan coach och utövare handlar om 

personerna i sig och inte vilken typ av idrott som utövas.  

 

7.3 På vägen mot prestationsutveckling 

 

Prestationsutveckling visade sig vara ett svårtolkat uttryck. Men ändå lyfts väsentliga delar fram 

som båda idrotterna kan använda sig utav för att förbättra prestationer. Som tidigare nämnt så 

tror respondenterna på att utökad mental coaching skulle vara användbar kunskap för att 

utvecklas i idrottande och båda parter visar intresse att fördjupa sina kunskaper i ämnet. C3 

fortsätter berätta utifrån sina tidigare erfarenheter att han kände som aktiv att det saknades hos 

honom hur han skulle hantera den mentala biten. Således var det inte helt självklart var man 

skulle vända sig för att få det stödet heller, vilket han tror tyvärr saknas generellt men att det 

finns mycket att utveckla där. 

 

C3 bedömer också att utbildning för åkarna vore användbart för att få de att förstå helhetsbilden 

som idrottare med allt från kost till träning. Både C1 och C2 håller med om detta och pratar om 

att utbilda åkarna i att bli självständiga, då de ofta kommer verka på egen hand. C2 berättar att 

målsättningar ska sättas upp och dessa mål ska åkaren sedan under säsongens gång ha i 

bakhuvudet, särskilt när han som coach inte är med och kan påminna dem om varför de till 

exempel måste köra det där styrkepasset eller våga träna på egen hand i parken. Både coacher 

och idrottarna hoppas på att utveckla kunskapen kring kost, träning, övrig hälsa m.m. C2 pratar 

särskilt om användandet av målsättning där prestations- och processmål bör vara de centrala 

målen för att ta bort fokus på resultat. Han förklarar att ”fokus måste ligga på vad jag som åkare 

kan prestera, och lyckas jag med prestationen så får jag vara nöjd”. Resultatmål kan såklart 

finnas med men det är viktigt att förstå de många olika faktorer som kan påverka resultatet till 

exempel duktigare åkare eller väder och vind. Då är det bättre för självförtroendet hos åkaren 
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att istället se på prestationen och processen dit.  

 

Några av respondenterna nämner sådana så kallade ”air bags” som prestationshöjande 

hjälpmedel som alltfler tävlingsåkare använder sig utav där de på säkrare sätt kan lära sig nya 

tricks i ett hopp, men istället för snö, landa på en gigantisk luftmadrass. C1 pratar om en 

liknande metod men i uppsättningen av att åka inlines ner i skumgummigropar. Han förklarar 

hur den metoden hjälper åkarna att minska rädsla och osäkerhet när de ska pröva nya trick, och 

att det på så vis är ytterst användbart att få tillgång till sådana hjälpmedel som kan sättas in i 

skidsammanhang.  

 

Alltså själva luftfärden och känslan är en väldigt bra översättning från skidåkning i hopp. Där 

har du möjlighet att träna på tricken med att du kommer in i hoppen, åker upp i en transition 

och energin går framåt och ner i landningen som då är en skumgummigrop. Den 

översättningen är så värdefull för du kan verkligen ta bort den här ”första gången jag ska 

pröva någonting på snö”-känslan (C1).  

 

C1 beskriver det värdefulla i att känna på luftfärden och tricks i en uppsättning som är så pass 

lik den riktiga skidåkningen att den kan hjälpa åkarna att känna sig förberedda inför samma 

utförande fast på snö och förhoppningsvis ta bort osäkerhetskänslor. Som tidigare nämnt så 

visar respondenterna intresset i att förbättra kost, träning, sömn och andra väsentliga delar för 

att man som människa, särskilt elitsatsande idrottsmänniska, ska fungera och bli starkare i sina 

prestationer. A3 nämner även att ett önskemål kan vara att samla hela laget lite oftare men hon 

tillägger att hon förstår att det är svårt då alla åkare befinner sig på olika platser i världen 

samtidigt som det är få coacher. Både C1 och C2 ser gärna att det skulle utökas med fler 

träningsläger för åkarna, fler sammankomster. C1 tydliggör att det skulle vara behövligt att få 

in träningsläger även under tävlingssäsong, särskilt mellan tävlingar där utövarna får möjlighet 

att tillsammans med coachen reflektera över den senaste tävlingsprestationen samtidigt som de 

får möjlighet att träna inför nästa tävling. C1 ser i nuläget att det blir bara att åkarna går från 

tävling till tävling utan någon träning emellan, som egentligen är behövligt för att prestera ännu 

bättre på kommande tävling. Träning ska inte endast genomföras under försäsong och efter 

säsong.  

 

7.4 Jaget och stödet 

 

Som redan nämnt i coaching-stycket så uttrycks det klart och tydligt från alla åkare om deras 
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vilja till självreglering och att de vill själva bestämma och styra sin utveckling. Coachen 

beskrivs som hjälpmedlet och stödet vid sidan om som finns där vid behov samt har koll på 

saker runtomkring skid- eller snowboardåkningen så som träningsscheman, tider att passa, 

boende m.m. C3 redogör för sin bild av vad en coach bör vara och vad hen inte bör göra: 

 

En coach tycker jag ska vara som ett bollplank och ett hjälpmedel för åkarna att lyckas med 

sin del /…/ Jag kan ibland tycka att coacher kanske träder fram för mycket, att man försöker 

ta plats. Vilket man kan förstå eftersom att man gör ett jobb men jag tycker fortfarande 

någonstans att man är ju där för att åkarna ska bli så bra som möjligt (C3).  

 

Åkaren ska få stå i fokus för sin egen inlärning och progress i sin idrott där coacher kanske inte 

alltid bör ta åkarnas plats i ”rampljuset” tycker C3. A1 nämner återigen att en coach kan vara 

väldigt hjälpsam men ändå att hen inte är för på utan låter åkaren utvecklas själv i sin egna takt. 

C1 stödjer det uttalandet då han förklarar att han inte försöker att styra eller forma sina åkare 

utan låter dem själva sätta ord på sin progression och allt kring det. ”Det jag försöker göra är 

att lyssna, fråga, utveckla och inte lägga ut en planering; ”kan det vara så här? Eller är det så 

här du känner?” utan mer så här förklara för mig så att jag förstår” säger C1. Respektive coacher 

berättar även om viljan att utbilda sina idrottare till egenförmåga och att bli relativt självgående, 

särskilt när det kommer till alla de gånger som de inte är tillsammans med coachen. De talar då 

om allt runtomkring idrottandet så som träning, gå på åkarmöten på tävlingar, resa själv, fixa 

boende, hantera kosten m.m. Det handlar inte endast om att bli självgående i utövandet av sin 

idrott, för det visar åkarna redan på att de har. A2 pratar om att skapa egna tankesätt för de 

stunder när coachen inte fysiskt är på plats, då tänker han att coachen ändå är där och stöttar 

honom.  

 

A4 berättar att det oftast är han som vill komma upp med sina idéer, coachen agerar mer ögonen 

utifrån som kan observera och komma med invändningar. C2 anser att det visar sig 

framgångsrikt för ledarskapet i idrotten att låta de aktiva ha stort inflytande över verksamheten 

och vara delaktiga i planering och genomförande. På så sätt visar man som coach ett förtroende 

för sina aktiva samt stärker deras självförtroende och förmåga att ta eget ansvar, detta blir 

särskilt tydligt när laget inte är tillsammans och åkarna måste klara sig var för sig. Vidare 

föreslår C2 att målsättning är ett fungerande verktyg i att stärka egenförmågan hos atleterna då 

de alltid kan ha dessa mål i bakhuvudet för att motiveras till handling.  
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Göra de medvetna om att varje dag på året är ett tillfälle att ta ett litet steg framåt och vad 

kan jag göra i backen idag för att nå närmre det där långsiktiga målet (C2).  

 

C2 vill göra sina åkare medvetna om att varje dag kan räknas för att ta steg framåt mot deras 

stora mål. Förutom att lyfta självreglerat lärande, egen förmåga och självbestämmande hos 

åkarna så är det fortfarande viktigt att coacherna håller sig inom någon slags ram eller har 

ordentliga regler tycker A2. Han förstärker att reglerna ska inte få töjas för vissa åkare eller att 

någon åkare är mer favoriserad än någon annan, vare sig ålder eller erfarenhet, det ska gälla 

samma för alla. C1 håller med om att ge alla adepter lika mycket tid av hans coachingresurser 

vare sig det är första världscupen för någon eller 5:e, allas frågor anser han är lika mycket värda.  

 

7.5 Sammanfattning av resultat 

 

Med utgångspunkt i de fyra teman; ”coaching - en balansgång”, ”En blandning av livsstil och 

tävlingskultur”, ”På vägen mot prestationsutveckling” och ”Jaget och stödet” så har det, baserat 

på respondenternas svar, framkommit hur de alla fyra teman hänger samman och påverkar 

varandra. Både coacher och åkare framför coachandet och ledarskapet som en balansgång för 

coachen att både finnas där med analys och tankar samtidigt som hen bör ge åkaren plats att 

själv styra och bestämma över sitt idrottande. Coachen lyfts fram som ett ”bollplank” och ett 

hjälpmedel som finns där för åkaren. Åkarna talar om sin idrottskultur som något speciellt med 

en god gemenskap och uppskattandet av friheten som de upplever i sitt utövande. Coacherna 

håller med om att det är en familjär kultur åkarna sinsemellan men att man inte alltid ska se just 

sin idrott som något mer unikt än andra idrotter och freeskiing och snowboard, som andra 

idrotter, utvecklas och förändras. Idrotterna har alltmer etablerat sig som tävlingsidrotter och 

åkarna ser sig som seriöst satsande idrottare samtidigt som den avslappnade attityden finns kvar. 

Det finns utvecklingspotential kring prestationsutveckling så som att öka kunskapen om kost, 

träning och hälsa bland de aktiva och coacherna samt att fördjupa sig i mental träning.  
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8. Diskussion 
 

8.1 Resultatdiskussion  

 

Uppsatsens syfte har varit att beskriva och öka förståelsen för hur coaching och ledarskap inom 

freeskiing och snowboard kan definieras och komma till uttryck på elitnivå. Kopplat till 

idrottens bakgrund och kultur samt det självreglerande lärandet som står i fokus för utveckling. 

Intervjuer med personer verksamma på elitnivå har utförts och deras syn och kommentarer 

kommer nu tillsammans med tidigare forskning att framställas kopplat till studiens 

frågeställningar. Med coaching och ledarskap som mittpunkt så har coacher på elitnivå på olika 

sätt karaktäriserat den nuvarande coachingen som bedrivs samt kommentarer om hur det skulle 

kunna utvecklas och se ut i framtiden. Centrala uttal från respondenterna var ett relativt fritt och 

demokratiskt ledarskap där de aktiva själva fick möjlighet att ta sitt ansvar och styra över sitt 

idrottande. Med stöd i Deci och Ryans (2000) självbestämmandeteori så stärker det bilden av 

att idrottarna själva ska få vara med och ta egna beslut samt att behovet av autonomi är uppfyllt. 

Vidare sades det även att gruppdynamik var i åtanke när coacherna jobbade med sina team och 

trots att det läggs stor vikt i individualitet och individanpassning för åkarna så är det lika viktigt 

att kunna fungera som ett lag där man kan träna tillsammans, resa tillsammans, stötta varandra 

i idrottaren osv, även om man tävlar mot varandra på tävlingar. I relation till 

självbestämmandeteorin så uppfylls behovet av relationer för åkarna där de kan känna att de 

har människor omkring sig som de får stöd och hjälp av, vilket också ökar den inre motivationen 

hos åkarna (Deci och Ryan, 2000).  

 

De deltagande coacherna berättade om visionen att ge sina adepter ökad kunskap i att kunna 

klara sig mycket på egen hand då det i nuläget ofta händer att coach och åkare inte alltid har 

möjlighet att befinna sig tillsammans. Coacherna vill utbilda idrottarna till egenförmåga i allt 

från kost, träningsschema, målsättningar, resa själv på tävlingar m.m. vilket kan komma att 

uppfylla det tredje behovet i självbestämmandeteorin; kompetens. Om åkarna känner att de 

innehar kompetens för att klara av sina uppgifter och nå sina mål så ökar den inre motivationen 

(Deci och Ryan, 2000). Hollembeak och Amorose (2005) talade om hur idrottares upplevda 

beteende från sina coacher kan påverka idrottarnas inre motivation. Demokratiskt agerande, 

socialt stöd, feedback och tydliga instruktioner var några av de positiva beteenden som 

resulterade i att idrottarna kände större förtroende för sina coacher samt ökad inre motivation. 

Både coacher och åkare inom elitverksamheten diskuterade coachens roll som ett stabilt stöd 
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man kan bolla tankar och idéer med samt få feedback på utföranden till exempelvis vid inlärning 

av ett nytt trick. Som Hoffmannova et al (2016) skriver om så visar sig relationen mellan coach 

och åkare vara väldigt jämställd när det kommer till ansvaret kring åkarens idrottande.  

 

Coacherna och åkarna yttrade viljan att både bibehålla det nuvarande autonoma (självständiga) 

coachandet och ledarskapet som fanns samtidigt som de vill främja mer självreglerat lärande 

hos åkarna vilket stödjer Hoffmannovas et al (2016) uttalande om åkares vilja att bevara den 

självständighet och frihet som finns inom freeski och snowboard. Occhino et al (2014) visade 

att autonomiskt coachingbeteende är kopplat till positiva effekter, men att det däremot är 

realistiskt att se det autonomiska coachingbeteendet på ett kontinuum med ett mer kontrollerat 

coachingbeteende i andra änden. Det är många faktorer som kommer påverka coachens 

agerande och ledarstil, där varierar sitt ledarskap utifrån kontext. Till exempelvis skillnaden på 

beteenden under tävling kontra träning, i vissa situationer kan ett mer bestämt beslut tas där 

coachen inte alltid behöver fråga åkarna om deras åsikt. Några av åkarna sade själva att de i 

vissa sammanhang föredrog att coachen tar kommandot för att verksamheten och laget ska 

fungera till exempel när det kommer till tydliga regler och riktlinjer för de aktiva att följa.  

 

Det finns många positiva och väl fungerande aspekter hos ledarskapet och coachingen inom 

freeski och snowboard, men det finns utvecklingspotential i kunskap och avsättning för mer tid 

åt kost, träning och mental träning. Både coacher och åkare uttrycker att det självreglerande 

lärandet för åkarna är centralt och det är en väsentlig del som absolut ska finnas kvar i 

ledarskapet då det kommer bibehålla den inre motivationen hos åkarna där de känner att de 

själva kan reglera sin lärprocess samt har makten att själv kunna kontrollera sin egna förmåga 

i att klara av olika prestationer och uppgifter i livet (Bandura, 1994). Jag tror att den främsta 

utvecklingen för freeski- och snowboardledarskapet kommer ligga i att jobba med olika faktorer 

som bidrar till prestationsutveckling samt att åkarna själva blir mer medvetna om faktorer som 

ökar chanserna för en lyckad prestation. Majoriteten av åkarna har redan en stark inre 

motivation för sitt utövande och många av de besitter förmågan av självständighet och 

självreglerat lärande. Det behöver inte petas alltför mycket i ett redan vinnande koncept, utan 

större fokus på de delar som kan hjälpa till och ännu mer förstärka de självgående idrottare som 

de redan är.  

 

För att motivera idrottare till att genomföra handlingar så används mål som riktlinjer för var 

energi och tid ska läggas. Målsättning är användbart för att sätta upp olika typer av mål för att 
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motivera människor att verka mot större mål. Det vore effektivt att motivera freeski- och 

snowboardutövarna till förbättrad kost, träning och mental träning genom målsättningar där 

åkarna kan se steg för steg hur varje faktor kan spela in i hur deras slutliga prestation kommer 

bli (Locke och Latham, 2002). Som en av coacherna tog upp så är ett framtida önskemål att 

planera in fler träningsläger under säsongens gång, även under tävlingsintensiva perioder. Att 

sätta upp mål kan även då vara hjälpsamt för planeringen av varje åkares säsong och där de 

utifrån både prestations-, process- och resultatmål kan motivera sig att lägga in träningspass 

och tid för att äta rätt och sköta om sin kost.  Tillsammans med målsättning så kommer coachen 

att finnas där för kontinuerlig feedback så att adepterna vet hur de ligger till i relation till sina 

mål (Locke och Latham, 2002).  

 

Att döma av intervjuerna så ansågs sig åkarna på elitnivå vara nöjda med den nuvarande 

coachingen och ledarskapet som de får då de uppskattar friheten till självbestämmande 

samtidigt som stödet från coacherna ändå finns där vilket påvisar en tillfredsställande och 

motiverande idrottsmiljö att utvecklas i (Hollembeak och Amorose, 2005). Idrottarna visade 

också intresse i att fördjupa sig inom kost, träning och mental träning då de överlag förstod 

vikten i att sköta sin hälsa för att må bra och prestera bättre. Mental träning och andra 

psykologiska färdigheter kan tränas upp med stöd i Psychological Skills Training (PST)-

metoden som verkar för att öka prestation och höja självbelåtenhet hos utövare i sitt idrottande 

samt för att idrottarna ska fungera på egen hand (Weinberg och Gould, 2015). Träning på arenor 

som substitut för skidåkning/snowboardåkning var framförallt två prestationsutvecklande 

medel som lyftes fram. En av coacherna pratade om den utmärkta övergången från att åka med 

inlines ner i en skumgummigrop till att sedan ta med den känslan till skidbacken och hoppen 

där. Tillsammans med utbildningar kring kost och hälsa samt mental träning så kan en 

målsättning vara att få ihop fler träningsläger under sommar/höst-period som utövas på arenor 

med antingen skumgummigrop eller air bag. Redan då kan de aktiva i diskussion med coach 

komma fram till nya målsättningar för kommande säsong. Mål fokuserade på både 

skid/snowboard-åkningen men även kost och träningsschema. Om åkarna själva känner att de 

varit med och bestämt sina egna mål så ökar den inre motivationen, vilket särskilt kan öka 

motivationen för just de kanske ”mindre roliga” delarna som att äta rätt och utföra styrkepass 

på gymmet (Deci och Ryan, 2000).  

 

Tolkat från respondenternas svar så märks det vilken slags idrottskultur snowboard och 

freeskiing härstammar ifrån. Åkarna uttalade sig om hur de inspireras av varandra och andra 
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åkare samt hur de utvecklar mycket av sin åkning genom inspiration från andra men också 

egenskapande och kreativt formande, vilket liknar synen från Bäckström (2005) där 

brädsportens olika praktiker ger uttryck i attityder, värderingar och beteenden. Respondenterna 

talade om den ”fair play”-attityd där man som åkare hejar på varandra och gläds mycket åt 

varandras framgångar som visas genom kramar och high fives m.m. Bäckström (2005) 

diskuterade det romantiserade idealet kring brädsport och hur det höjs upp som något mer unikt, 

vilket coacherna dock visade en skepticism mot att alltför mycket glamorisera sin idrott som 

bättre och mer speciellt än andra idrotter. Tjønndal et al (2019) lyfter fram att livsstilsidrotter 

så som snowboard och skateboard balanserar mellan dilemmat att fortsätta vara en livsstil, som 

utövarna uttrycker sig, eller att låta idrotten etablera sig som en tävlingsidrott. I det här ligger 

idealet kvar där utövarna inte vill se sin idrott bli ”som alla andra idrotter” och regleras, utan 

fortsätta vara den fria idrott den alltid varit. Men även om idrotterna motsätter sig till en del 

förändring så skriver Bäckström (2005) om den kontinuitet i förändring där idrotterna förändras 

i takt med det rådande samhället. Tjønndal et al (2019) förklarar att det blir alltmer tacksamt att 

ingå i riksidrottsorganisationer för att få ekonomiskt stöd och i takt med att dessa idrotter 

tillkommer i OS så krävs det ett ekonomiskt stöd för faciliteter och coacher m.m.  

 

Sammanfattningsvis så beskrivs det hur coaching och ledarskapet inom freeski och snowboard 

kan definieras och komma till uttryck på elitnivå och förhoppningsvis så har arbetet någonstans 

ökat förståelsen för hur dessa idrotter verkar som de framväxande tävlingsidrotter de börjar bli. 

I nuläget finns det många aspekter i coaching och ledarskapet som fungerar väl och både 

coacher och åkare på elitnivå uttryckte sig nöjda med det fria ledarskapet som tillåter de aktiva 

att själva bestämma och reglera sin inlärningsprocess. Samtidigt så förekommer det 

utvecklingsbara delar, särskilt kopplade till prestationsutveckling. Utökad kunskap kring kost, 

hälsa, träning och mental träning är önskvärt för både coacher och adepter. Trots idrotternas 

kultur och bakgrund så ser det ljust ut för nya idéer om prestationsutveckling. Inom 

elitverksamheten så verkar åkarna medvetna att fastän deras idrottskultur ibland kan ha 

motsättande åsikter om moderniseringen av idrotterna så är det ändå viktigt med utveckling för 

freeskiing och snowboard som tävlingsidrotter. Det här är ingen cirkus längre, det här är två 

riktiga idrotter.  

 

8.2 Metoddiskussion 

 

Utifrån det här arbetet och intervjuerna med personer verksamma på elitnivå inom freeski och 
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snowboard så tycker jag att jag har fått en tydligare bild över hur coaching och ledarskapet 

verkar och kan uttryckas inom de två idrotterna. En kvalitativ metod har varit passande och 

urvalet var lämpligast kopplat till studiens syfte. Dock var det från början tänkt att endast 

intervjua åkare som varit aktiva flera år på elitnivå och därmed skulle ha längre erfarenhet av 

coachingen och ledarskapet där, men jag fick ett ytterst passande tillfälle där många av 

respondenterna var samlade på samma ställe och för att göra arbetet effektivt så intervjuade jag 

de tillgängliga åkare som fanns där. Några av åkarna var mindre erfarna av att verka på elitnivå 

och det kan diskuteras om jag hade fått annorlunda svar från mer erfarna åkare. Intervjuerna 

utfördes på ett ställe i anslutning till åkarnas träningsanläggning; skidbacken, vilket kan ha gjort 

respondenterna mindre koncentrerade under intervjuerna då deras fokus och tankar var på deras 

träning, vilket kan vara en nackdel då deltagarna kan ha blivit störda av det som hände utanför 

intervjun (Hassmén, och Hassmén, 2008). En ytterligare negativ del i urvalet är fördelningen 

mellan könen på de intervjuade, endast en kvinnlig deltagare. Tyvärr ser det ut så överlag i 

idrotterna freeskiing och snowboard där majoriteten av utövare och tränare är män. Således är 

studiens syfte inte att jämföra könen åt och därmed inte relevant för resultatet. 

 

Intervjuguiden har fungerat och det var hjälpsamt att genomföra en pilotintervju innan de tänkta 

intervjuerna då frågor och annat intervjumaterial i efterhand kunde justeras (Bell och Waters, 

2016). Således märktes det under majoriteten av intervjuer att respondenterna hade svårt att 

förstå begreppet ”prestationsutveckling” samt även att jag som intervjuare hade svårigheter att 

förklara begreppet utan att leda in dem på något spår, vilket blev en nackdel för deltagarnas 

svar och svårtolkat att analysera. Det har finns också en risk att respondenterna inte vågat att 

vara helt ärliga med sina svar då några av dem känner igen mig samt att alla respondenter mer 

eller mindre känner varandra (Hassmén och Hassmén, 2008). För att stärka anonymitet hos 

deltagare i en studie så kan det argumenteras om en kvantitativ metod hade varit mer passande. 

Hassmén och Hassmén (2008) redogör för enkätundersökningar som en användbar metod när 

det kommer till att forska kring ett möjligtvis känsligt ämne. Enkäter kan ge respondenterna en 

starkare anonymitet vilket kan göra de mer trygga i att svara ärligt på känsliga frågor, med 

mindre risk för att kunna peka ut vem som svarade vad. Dock säger författarna att enkäter inte 

alltid lyckas fånga djupare tankar och känslor om ett ämne som intervjuer kan.  

 

8.3 Vidareforskning 

 

I nuläget finns det inte alltför många studier gjorda inom det här forskningsområdet; specifikt 



40 

 

freeskiing och snowboard, men studier om livsstilsidrotter så som Tjønndal et al (2019) och 

Bäckström (2005) undersöker liknande förhållanden som kan anknytas till parkåkningen. 

Hoffmannova (2019) och hennes forskarteam är några som specifikt skrivit om freeskiing och 

snowboard-idrotterna, dock kopplat till karriärövergångar. Allteftersom idrotterna växer och 

etablerar sig bland de traditionella tävlingsidrotterna så tror jag att det kommer bli ett aktuellt 

ämne i framtiden att undersöka både vad det gäller allt från mentala tankar till fysiska delar. 

Snowboard och skidåkning i park är en idrott som kräver både mental styrka med mod att våga 

utföra våghalsiga tricks högt upp i luften samtidigt som det krävs en god fysik vid kroppsliga 

påfrestningar till exempelvis tunga landningar. Något som vore intressant att bygga vidare på 

från det här arbetet är att djupare studera skid- och snowboardåkares identitet i relation till deras 

idrottskultur samt den nya kulturen som växer fram där idrotterna formas till seriösa 

tävlingsidrotter.  

 

  



41 

 

Referenser 
 

Aronson, E., Wilson, T.D. & Akert, R.M. (2014). Social psychology. (Eighth edition.) 

Harlow, Essex: Pearson. 

 

Bandura, A. (1991). Social Cognitive Theory of Self-Regulation. Organizational Behaviour 

and Human Decision Processes. Vol. 50. (248-287).  

 

Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of human 

Behaviour. Vol. 4. (71-81). 

 

Bell, J. & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: studentlitteratur (5:e 

upplagan).  

 

Brown, D. J. & Fletcher, D. (2016). Effects of Psychological and Psychosocial Interventions 

on Sport Performance: A Meta-Analysis. Sports Med. Vol. 47 (77-99). 

 

Deci, E, L. & Ryan, R, M. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic 

Motivation, Social Development and Well-being. American psychologist. Vol. 55 (68–78). 

 

Gould, D. & Weinberg, R.S. (2000). Foundations of sport and exercise psychology: study 

guide. (2. ed.) Champaign, Ill.: Human Kinetics. 

 

Hassmén, P., Kenttä, G. & Gustavsson, H. (2009). Praktisk idrottspsykologi. Stockholm: SISU 

Idrottsböcker. 

 

Hoffmannova, J. Sebek, L. Allison, P. Maina, M. & Toogood, J. (2016). The struggle for 

individuality: Investigating a long-term pursuit of a lifestyle sport activity. Acta gymnica. Vol. 

46 (2):97-104.  
 

Hollembeak, J och Amorose, A, J. (2005) Perceived Coaching Behaviours and College 

Athletes' Intrinsic Motivation: A Test of Self- 

Determination Theory. Journal of Applied 

Sport psychology, 17:1, 20-36.  

 

Hopkins, W, G. Hawley, J, A. & Burke, L, M. (1999). Design and Analysis of Research on 

Sport Performance Enhancement. Medicine & Science in Sports & Exercise. Vol. 31. Issue 3 

(472-485).  

 

Høigaard, R. & Jørgensen, A. (2002). Coachingsamtal inom idrotten. Stockholm: SISU 

idrottsböcker. 
 

Larsen, A.K. (2009). Metod helt enkelt: en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. (1. 

uppl.) Malmö: Gleerup. 

 

Locke, E, A. & Latham, G, P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting 

and Task Motivation. A 35-year Odyssey. American psychologist. Vol 57. (705-717).  

 

Martinsson, E. (2019) GDPR för studenter. Karlstads universitet. 

https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter (Hämtad 2019-06-10) 

https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter


42 

 

 

Nyberg, P. (2014). Kravanalys – Freeskiing Slopestyle  

https://www.skidor.com/globalassets/freeskiing/dokument/kravanalys--

utvecklingstrappa/kravanalys-freeskiing-slopestyle-skidor-14.pdf (Hämtad 2019-04-16) 

 

Occhino, J, L. Mallett, C, J. Rynne, S, B and Carlisle K, N. (2014) Autonomy-supportive 

pedagocial approach to sports coaching: Research challenges and opportunities. International 

Journal of Sport science & Coaching. 9 (2).  

 

Riksidrottsförbundet. (2015). Idrotten vill. 

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/barn-och-

ungdom/idrotten_vill_2015_webb.pdf (hämtad 2019-04-19) 

 

Sveriges Olympiska Kommitté. (2012). Kravanalys – Snowboard Slopestyle 1.1 

https://www.skidor.com/globalassets/snowboard/dokument/kravanalys--

utvecklingstrappa/kravanalys-slopestyle-1.1.pdf (Hämtad 2019-04-16) 

 

Sjögren, S. (2017). En längtan efter något riskfyllt? – Freeski- och snowboardåkares motiv 

bakom deras idrottande. Karlstads universitet.  

 

Tjønndal, A. Hjelseth, A & Lenneis, V. (2019). Fra presentasjon til prestasjon? – 

Sportifisering av skateboard i Norge. Scandinavian sport studies forum. Vol. 10 (89–116).  

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.skidor.com/globalassets/freeskiing/dokument/kravanalys--utvecklingstrappa/kravanalys-freeskiing-slopestyle-skidor-14.pdf
https://www.skidor.com/globalassets/freeskiing/dokument/kravanalys--utvecklingstrappa/kravanalys-freeskiing-slopestyle-skidor-14.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/barn-och-ungdom/idrotten_vill_2015_webb.pdf
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/barn-och-ungdom/idrotten_vill_2015_webb.pdf
https://www.skidor.com/globalassets/snowboard/dokument/kravanalys--utvecklingstrappa/kravanalys-slopestyle-1.1.pdf
https://www.skidor.com/globalassets/snowboard/dokument/kravanalys--utvecklingstrappa/kravanalys-slopestyle-1.1.pdf


 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide (idrottare) 

Öppningsfrågor 

• Hej, vem är du? 😊  

• Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?  

• Vad fick dig att börja med din sport? → inspiration? 

• Beskriv något som du tycker gör att din sport sticker ut från mängden. → Motivera 

 

Introduktionsfrågor 

• Vad motiverar dig till att utvecklas inom din sport? 

• Tar du hjälp/får stöd av någon/några för att utvecklas? → vem/vilka? 

• Vad gör dig mest redo inför en prestation? 

 

Övergångsfrågor 

• Tar du på något sätt hjälp av coacher/ledare för prestationsutveckling? → Mental 

coach? 

• Hur definierar du en ledare/coach → ansvarsområde, agerande? 

 

Nyckelfrågor 

• Vad anser du vara ett väl fungerande ledarskap för dig? → Positivt/negativt? 

• Hur vill du bli coachad? → inför tävling? → för utveckling/träning? 

• Finns det något du skulle vilja förändra eller utveckla i den nuvarande coachningen du 

får? 

• Coachar du dig själv? → Tankesätt? Mentala planer? 

• Finns det något från ledarskapet inom din sport som du tror sticker ut från mängden? 

→ (Varför tror du så?) 

 

Avslutningsfrågor 

• Om du själv skulle coacha någon skid-/snowboardåkare, hur skulle du agera som 

ledare?  

• Hur tror du din sport ser på prestationsutveckling? (idrottskulturen) 

• Vad är den viktigaste delen inom din sport som motiverar dig till att fortsätta?  



 

 

Bilaga 2.  Intervjuguide (coacher) 

 

Öppningsfrågor 

• Hej, vem är du? 😊 →(Vilken är din huvudsakliga sysselsättning?)  

• Vad har du för utbildningsbakgrund?→kopplat till coaching/ledarskap?  

• Vilka/(Har du) coachuppdrag har du i nuläget?  

• Hur länge har du arbetat som coach? → Hur kom det sig att du började? 

• Berätta om ett minne från ditt jobb som coach som sticker ut från mängden. 

 

Introduktionsfrågor 

• Finns det någon ledare som inspirerar dig? → Motivera 

 

Övergångsfrågor 

• Hur definierar du en ledare/coach → ansvarsområde, agerande? 

• Hur ser du på dig själv som coach? → vilken ”typ” av ledare är du 

 

Nyckelfrågor 

• Vad anser du vara ett framgångsrikt ledarskap för sporten? → Positiva/negativa 

aspekter? 

• Hur vill du coacha? → inför tävling? → för utveckling? 

• Finns det något du skulle vilja förändra eller utveckla i ditt ledarskap/coachande? 

• Hur tänker du inför coaching? → Tankesätt, planering? 

• Finns det något från ledarskapet inom din sport som sticker ut från mängden? → 

Varför tror du så? 

 

Avslutningsfrågor 

• Om du själv skulle bli coachad inom sporten, hur hade du velat bli coachad? 

• Hur tror du din sport ser på prestationsutveckling? (idrottskulturen) 

• Vad är den viktigaste delen inom ditt coachande som motiverar dig till att fortsätta?  

 

 

  



 

 

Bilaga 3.  Informationsbrev 

 

Jag heter Stina Sjögren och studerar sista året på Karlstad universitets idrottsvetenskapliga 

program. Just nu håller jag på att skriva en C-uppsats där jag kommer använda mig av 

intervjuer för att studera ett ämne. 

Syftet med intervjun är att få fram tankar och åsikter kring hur coachingen och ledarskapet ser 

ut inom freeski och snowboard. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din 

medverkan närsomhelst under intervjun utan några konsekvenser. Om du anser att någon 

fråga är obekväm eller för känslig så är det okej om du inte vill svara på den.  

Intervjun kommer att spelas in med mobiltelefon. Du som respondent kommer vara ”anonym” 

genom hela arbetet då all information från dig kommer behandlas konfidentiellt d.v.s. att 

ingen annan förutom jag har tillgång till den och inga namn kommer nämnas i arbetet. Den 

information som samlats in under intervjun kommer endast användas till forskningsändamål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag samtycker till att delta i en intervju: 

 

Namn: _________________________________________  

 

 


