
 

 

 
  
  

Hur arbetar idrottsledare och 
ledare inom näringslivet för att nå 
resultat? 

En studie som tittar på begreppen coaching, ledarskap och målsättning. 

How does leaders in the world of sports and leaders in the business 
industry work to achieve results? 
A study that looks at the terms coaching, leaderships and goals. 
  
Cecilia Östlund 
  

 
 

 
 
 

 
 
  
 
 Fakulteten för hälsa natur- och teknikvetenskap 

Idrottsvetenskapliga programmet - Coaching 

Examensarbete 15hp - Karlstad Universitet 

Handledarens namn: Owe Stråhlman 

Examinatorns namn: Helen Hjalmarsson 

Datum: 150606 



 2 

Abstract 
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Background: The world of sports possesses a lot of knowledge when it comes to leadarship and 
coaching. Coaching as a term is relatively new to the business industry and something that is up 
and coming among alot of companies. Leadership and coaching are two terms that can be 
combined with each other both in sports and in the business industry.  
Objectives: This study aims to compare leadership in sports and in the business industry. The 
purpose is to see if they can learn from each other and how they define the term leadership. 
Method: Interviews were chosen as a method in this study. Six individual interviews were 
performed and there were three leaders from the business industry and three leaders from the 
world of sport participating in the study. The criteria to be a part of the study was that they had a 
couple of year's experience from working with leadership. 
Results: The result shows that leaders in the business industry work were similar as the leaders in 
the world of sports. There are many things that they think they can learn from each other. One of 
the things is how to work with setting up goals. In the business industry they work a lot with 
goals based on result and in the world of sports they work wih goals based on performance. This 
is one thing that the leaders in the business industry can learn from sports. The results show that 
leadership is about engaging another human being to work hard and do their best. In both worlds 
you need to be able to lead by example and adjust your leadership to the situation.  
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Förord 

Idén till denna uppsats formades då jag själv började fundera på vad jag skulle sysselsätta mig 

med när studierna var klara. Att kombinera den kunskap jag fått genom den akademiska världen 

och min kunskap genom min idrottskarriär är något jag vill använda mig av. Just ledarskap, 

kommunikation och prestationsutveckling är områden som intresserar mig mest. Att se andra 

utvecklas och att utvecklas själv är något jag brinner för. Jag skulle vilja tacka alla respondenter 

för att de ställde upp på att delta i min studie. Det har varit till stor hjälp och jag uppskattar 

bemötandet jag fått på alla intervjuer. Materialet jag samlat in har gett mig stor nytta till att 

komma fram till studiens slutsats, STORT TACK! Jag vill också tacka min handledare som 

agerat bollplank och gett mig feedback under uppsatsens gång, TACK!  
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INTRODUKTION 
  
Coaching inom näringslivet är ett relativt nytt fenomen. Begreppet coach kommer ursprungligen 

från det Ungerska ordet kocsi som betyder vagn och kom från staden Koçs. Dessa benämningar 

nämns för första gången i källor från 1499. Senare kom begreppet att innebära kusk och vagn 

som fraktade människor från en plats till en annan. Coaching fick därmed en symbolisk betydelse 

av att förflytta människor från hur de lever idag till hur de skulle vilja leva i morgon. Denna 

betydelse innebar att coachen skulle göra allt jobb medan den coachade skulle ha det så 

komfortabelt som möjligt. Denna definition har dock utvecklats och ändrats över tid. Inom 

ledarskap på arbetsplatser användes coaching för första gången 1958. Coaching sågs då som ett 

verktyg inom ledarskap för att utveckla medarbetarnas kunskaper i arbetet. Inom idrottsvärlden är 

dock coaching ett begrepp som funnits länge. Man skulle kunna säga att coaching handlar om en 

inre och en yttre resa. Den inre resan handlar om att lära känna sig själv och den yttre resan 

handlar om att lära känna sin omgivning. Coaching handlar här om att hjälpa människor att 

lyckas med sina mål. Det är också en lärmetod som innebär att coachen genom frågor, förslag 

och feedback hjälper den coachade att förverkliga sina mål och samtidigt prestera sitt absolut 

bästa. Att utveckla individer är också något som definierar en coach, där utveckling handlar om 

att utveckla sättet att tänka, känna, vara och lära. Coaching betraktas som ett sätt att leda och ett 

sätt att agera inom ledarskap (Berg, 2007). 

 

Ledarskap definieras som en process som handlar om att inverka och påverka en grupp eller en 

individ att nå sitt mål. Många forskare menar att ledarskap är ett sätt att coacha. Ledarskap 

handlar om att hitta ett samarbete mellan gruppen eller individen och ledaren. Som ledare ska du 

skapa en vision och en uppgift åt gruppen individen du leder för att de på bästa sätt ska nå sina 

mål (Weinberg & Gould, 2011).   

  
Eftersom idrottsvärlden besitter kunskap om ledarskap och coaching är det ur ett 

samhällsrelaterat perspektiv relevant att titta på om denna redan existerande kunskap kan 

förankras i näringslivet. Tidningen Näringsliv skriver om hur före detta elitidrottare sadlat om 

sina karriärer efter idrotten och valt att gå in och arbeta som framgångsrika resurser inom 

näringslivet.  
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Anders Sewerin nämner i artikeln "Elitidrottare är en fantastisk resurs för näringslivet" (2013 

januari): 

 "I USA har det under en längre tid funnits möjlighet att kombinera collegestudier med 

 idrottande, men modellen finns inte i Europa. I Sverige är vi en av mycket få aktörer som 

 vänder sig till idrottare som vill bygga en andra karriär." 

Sewerin är grundare av företaget Cruyff Institute i Sverige som vänder sig till elitidrottare som 

vill göra en karriär i näringslivet efter deras karriär inom idrotten. Detta är som Sewerin nämner i 

citatet ovan något som vi i Sverige har ett relativt litet utbud av. Sewerin menar att genom att 

göra det möjligt för idrottare att skapa sig en karriär vid sidan av idrotten tar man vara på de 

erfarenheter och förutsättningar som idrottarna samlat på sig under sina karriärer (Sewerin, 2013 

januari). 

Företagstidningen skriver i en artikel (2014) om bland annat Bengt Baron som är en framgångsrik 

företagsledare med en bakgrund som OS guldmedaljör i simning som nu arbetar som VD för 

Cloetta. Ett annat exempel på idrottare som tagit steget in i näringslivet är Otto Drakenberg som 

har meriter som en framgångsrik idrottare inom fäktning och som nu arbetar som koncernchef på 

Arcus gruppen (Företagstidningen, 2014). 

 

 Enligt Plate (2011) finns det aspekter som näringslivet kan lära av idrotten. Han menar: 

 "Inom idrottsvärlden är vi bra på att skapa en prestationsinriktad miljö, även under 

 dåliga förhållanden. Vi tränar och spelar i tuffa miljöer, men vi har oftast inga problem 

 med motivationen i laget." 

  
Plate menar att inom näringslivet hoppar ledare inom olika branscher mellan olika företag och 

detta för att de är bra ledare. Detta är en sak näringslivet har gemensamt med idrottens ledare.  

I samma artikel skriver han också om hur näringslivet kan hjälpa idrotten inom den mer 

ekonomiska och administrativa sidan där han anser att idrotten ligger efter (Plate, 2011). 

Frågan man kan ställa sig är hur mycket Plate egentligen vet om näringslivet? 

  

 
 



 8 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
  

Näringslivet är resultatfokuserat. Det finns ledare och coacher som dagligen arbetar med att 

motivera och inspirera sina anställda att nå sina mål och prestera sitt bästa. Detta är något de har 

gemensamt med ledare inom idrotten, där resultat och prestation också är en viktig faktor 

(Hassmén & Hassmén, 2010). 

 

Syftet med denna studie är att: 

- Undersöka hur idrottens ledare och ledare inom näringslivet arbetar får att nå resultat samt 

att bättre förstå skillnader och likheter i dessa ledarstilar. 

 

Frågeställningar: 

Vilka skillnader och likheter finns i ledarskapet inom idrotten och näringslivet? 

Vilka faktorer är viktiga inom idrottens ledarskap respektive näringslivets ledarskap? 

Finns det faktorer från idrottens ledarskap som näringslivet kan lära av? 
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LITTERATURBEARBETNING 
 

VAD ÄR LEDARSKAP? 
Åsa Hammar skriver i en artikel (2015) om hur ledarskap kan bygga mer tillit på arbetsplatsen. 

Hon har under ett seminarium tagit del av ett antal forskares olika synpunkter på vad ledarskap är 

och hur det kan användas. De menar att ledarskap egentligen bara talar om hur man blir en 

framgångsrik person rent allmänt. De menar också att det som behövs är istället förebilder för att 

skapa tillit hos medarbetare. Med förebilder syftar de till arbetskollegor som utför samma typ av 

arbete som vi kan lära oss av och se upp till. Personer som vill få oss att prestera och bli bättre 

(Hammar, 2015).  

 

Att definiera begreppet ledarskap är en tolkningsfråga. Det forskas mycket om begreppet men det 

finns olika tolkningar på vad det faktiskt innebär. I artikeln “Vad är ledarskap?” skriver Rolf 

Eriksson (2012) om begreppet ledarskap. Han menar att begreppet ledarskap och chef ibland 

förväxlas med varandra. Att vara chef är en yrkesroll och att vara ledare är att ha en relation till 

de som följer. Att skapa en relation med de som följer är viktigt. Ledarskap innebär att 

medarbetarna ska acceptera och respektera sin ledare. En relation innebär också att det är en 

tvåvägskommunikation, att båda parter påverkar varandra. Som ledare ska du ha ett öppet sinne 

och ständigt sträva efter att förbättra dig själv för att kunna hjälpa andra förbättra sin prestation. 

Eriksson (2012) menar att det finns forskning som visar på att: 

 "...ledarens personliga egenskaper, förmåga att kommunicera och motivera samt ge 

 feedback på arbetsprestationer är viktiga faktorer för att nå framgång i ledarskapet." 

 

Weinberg och Gould (2011) skriver att inom idrotten handlar ledarskap om att ta beslut, motivera 

deltagarna, ge feedback, etablera relationer samt leda gruppen/individerna med trygghet. Ledaren 

ska veta vart gruppen/individen är på väg och ska också kunna presentera en dag-för-dag plan på 

hur detta mål ska uppnås. Samtidigt är det viktigt att arbeta enligt, “leading by example” det vill 

säga anpassa sitt ledarskap efter sin egen förmåga.  

Ska gruppen/individen göra en övning är det viktigt att som ledare inte bara förklara hur 

övningen går till utan även förklara varför just den övningen ska hjälpa dem att nå sina mål.  
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Weinberg och Gould skriver om fyra komponenter som leder till ett effektivt ledarskap; kvalitet, 

ledarskapstyp, situationsfaktorer och följarnas kvaliteter. Dessa fyra komponenter är egentligen 

ett exempel på hur man kan gå tillväga när man studerar ledarskap. Ingen av de fyra 

komponenterna är bättre än den andra utan de visar alla på ett sätt att nå effektivt ledarskap 

(Weinberg & Gould, 2011). Peter Ström (2015) menar att en definition av ledarskap, inom 

näringslivet, innebär att det är en förmåga att få medarbetarna att visa engagemang och sträva 

mot samma mål. En ledare ska vara tydlig med vad den vill åstadkomma så att medarbetarna är 

delaktiga och kan sträva mot samma mål. Medarbetare som har samma värderingar som de som 

leder kommer att arbeta hårdare och samtidigt vara mer målinriktade (Ström, 2015). 

 

LEDARSKAPETS UTMANINGAR 
Människor i allmänhet har en förmåga att överskatta ledarskapets förmåga. De flesta 

organisationer, oavsett om det är inom idrottslivet eller näringslivet, har mål som de förväntas 

uppnå. De har också oftast konkurrenter som kanske också de strävar mot samma mål. 

Ledarskapets utmaning är att skapa en unik känsla av produkten eller laget för att nå sina mål. 

Skulle ledaren stöta på problem ställs dem inför ett arbete med förändring. Förändring är något 

som inte alltid är förknippat med en positiv betoning.  

Många organisationer eller föreningar är måna om sin kultur och att det ska behålla status quo. 

Även om så är fallet är förändringsarbete något som ledarna ställs inför i vardagen.  

Även om ett koncept eller en metod man tidigare arbetat med har fungerat kommer inte 

omvärlden att stå stilla. Förändringsarbete hör till utvecklingen och är en del på vägen att uppnå 

sina mål och det är ledarens uppgift att se till att detta förändringsarbete accepteras, respekteras 

och samtidigt genomförs på rätt sätt (Hassmén & Hassmén, 2003). 

 

Weinberg och Gould (2011) menar att för att bli en bra ledare behöver ledaren först inse sina 

styrkor och svagheter. För att hitta vilken ledartyp som är mest anpassad för just denna individ är 

det viktigt att ledaren vet hur individen fungerar så att de med trygghet kan inta rollen som ledare 

och samtidigt inge respekt hos de som följer. För att hitta ett effektivt ledarskap krävs det att inte 

bara följarna tror på sin ledare utan även att ledaren tror på sig själv och vet sina styrkor och 

svagheter (Weinberg & Gould, 2011).    
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VAD ÄR COACHING? 
Coaching innebär att hjälpa människor hjälpa sig själva. En coach skall finnas för att uppmuntra 

och stötta en individ eller ett team i sitt arbeta för att utvecklas och för att nå mål. Coaching är en 

lärprocess på individens premisser. Lärprocessen sker stegvis och coachen fokuserar på att uppnå 

sitt mål. Som coach gäller det att ställa de rätta frågorna. Frågor som “Hur ska du gå tillväga?”, 

“Vad vill du uppnå?”, “Var befinner du dig i dagsläget?” är exempel som ger individen en 

möjlighet att själv reflektera över och komma fram till ett beslut om situationen. Eftersom en 

coach strävar efter att individen själv skall hitta lösningen ska coachen enbart agera bollplank. 

Förslag och feedback kan ges men det avgörande beslutet och agerande ska individen själv stå för 

(Berg, 2008). Nationalencyklopedin (2015) definierar coaching som: 

 "lösningsfokuserad samtalsteknik som används för att få en person som coachas att bli 

 mer aktiv och att på ett mer effektivt sätt använda sina egna förmågor." 

  
Det finns många definitioner av begreppet coaching. Vissa forskare menar att coaching är en del 

av ledarskap. Det kan också innebära att en coach inte behöver veta mer om ett tema än den som 

blir coachad. Detta sätt att se på coaching innebär att det som krävs av en coach är 

processkunskap, det vill säga kunskap om hur man får individer att uppnå sina mål, vilken 

process som krävs. Även om begreppet kan anses ha många definitioner finns det vissa 

kännetecken som det råder enighet om.  

 

Några av dem är: 

● Uppmuntra fokuspersonen att ta ett aktivt ansvar för sitt liv. 

● Ge möjlighet till växande genom medvetenhet och ansvarskänsla 

● Bygger en samarbetande och jämlik relation 

● Är mer lösnings- och målinriktad än probleminriktad 

En av punkterna handlar om att relationen mellan en coach och den coachande ska anses jämlik. 

Coaching har ett tankesätt som grundar sig i att lärande och utveckling sker med den coachades 

egna resurser och insikter (Gjerde, 2012). 
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LEDARSKAPSTEORIER 
Det finns en mängd olika teorier som alla beskriver olika typer av ledarskap bland annat, 

situationsanpassad ledarskap, lagutveckling och handlingscentrerat ledarskap.  

 

Situationsanpassad ledarskap. 
En teori inom situationsanpassad ledarskap är Tannenbaum och Schmidts (1973) modell av 

delegering och teamutveckling. Denna modell publicerades i Harvard business reviewes och 

menar att vara ett hjälpmedel för ledare inom olika branscher till att hitta den ledarskapsstil som 

passar just deras situation. 

 

 
Figur 1: The Tannenbaum-Schmidt Continuum of Leadership Behavior  

(Tannenbaum & Schmidt, 1973) 

  
Denna teori beskriver skillnaden mellan det auktoritära och det demokratiska ledarskapet. Det 

Tannenbaum och Schmidt vill visa i sin modell är graden av frihet som en ledare ger sina följare i 

fasen att fatta beslut. De gör detta genom att dela in modellen i sju olika steg: 

  
1.     Ledaren tar och tillkännager besluten. 

2.     Ledaren tar beslutet och "säljer" in det till följarna. 

3.     Ledaren presenterar beslutet med bakgrundsinformation och bjuder in följarna till att ställa 

frågor. 

4.     Ledaren föreslår ett preliminärt beslut och uppmanar till diskussion. 

5.     Ledaren presenterar situationen, får förslag från följarna och tar sedan beslutet. 

6.     Ledaren förklarar situationen, definierar parametrarna och ber följarna att besluta. 

7.     Ledaren ber följarna identifiera problemet, utveckla alternativ och besluta vilka åtgärder som 

ska tas inom ledarens mottagna gränser. 
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Forskarna är noga med att påpeka att det är ledarens uppgift att bedöma i vilken mån denna 

modell ska anpassas och i vilken grad de vill anpassa sitt ledarskap (Chapman, 2012). 

 

Lagutveckling. 
En liknande syn på ledarskap har Bruce Tuckman i sin lagutvecklingsmodell som publicerades 

1965. Denna modell utgår ifrån att ett lag eller grupp genomgår fyra olika stadier i sin väg mot 

prestation. Ledarens roll i modellen handlar om att hjälpa teamet igenom dessa fyra stadier och 

på så vis uppnå sina mål.  

Första steget är Forming, här formas teamet och ledarens tillit är viktig. Roller och 

ansvarsområden inom teamet är ännu inte satta och ledaren ska vara beredd på att hantera svåra 

situationer och svara på frågor som kan hjälpa individerna i teamet att hitta sina roller och 

ansvarsområden.  

Andra steget är Storming, och här testas ledaren på sin ledarskapsförmåga. Teamet försöker hitta 

sina roller och förstå relationen med de andra i teamet. Det kan skapas små grupper inom teamet 

som arbetar mot varandra istället för tillsammans och det är ledarens uppgift att se till att teamet 

är fokuserat på sina mål för att undvika att bli distraherade av onödiga konflikter.  

Tredje steget är Norming, och här skapas och formas teamet. Roller och ansvarsområden blir mer 

tydliga och accepterade. Engagemang och enhetlighet är två starka faktorer som teamet arbetar 

mot.  

Det fjärde steget är Performing, som betyder prestation. Teamet har nu skapat en enhetlighet och 

vet vad som krävs av varje individ för att nå det uppsatta målet. Alla deltagare delar samma 

vision och tar beslut tillsammans med ledaren. Teamet behöver inte längre bli instruerade eller 

assisterade utan vet vad som förväntas av dem för att resultatet ska uppnås. 

Tuckman publicerade 1970 ett femte steg, Adjourning, som handlar om steget när målet för 

gruppen är uppnått och teamet ska splittras. Varje individ är nöjd med sin insats och kan gå 

vidare till nästa uppgift med en positiv känsla av att målet har blivit uppfyllt.  

Det är viktigt att veta att teamet ska vara intakt under hela processen för att modellen ska kunna 

följas.  

Byts gruppmedlemmar ut eller om det tillkommer nya medlemmar startar modellen om på nytt 

och man börjar om från fas ett (Chapman, 2013). 
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Handlingscentrerat ledarskap. 
John Adair (1960) är en forskare som utvecklade en handlingscentrerad modell inom ledarskap. 

Denna modell används både inom idrotten och näringslivet. Hans modell ser ut som följer: 

Figur 2 Action-centered ledarship model (Astair, 1960) 

  
Modellen symboliserar de tre, överlappade, ansvarsområden som en ledare har enligt John 

Adair’s teori. Han menar att ledarskap handlar om att se till att alla dessa tre områden får sina 

behov tillgodosedda. Task (sve: uppgift) handlar om att ledaren ska färdigställa uppgiften eller 

utmaningen som gruppen står inför. Med team (sve: grupp) menar Adair att ledaren ska skapa 

och underhålla en grupp- och en enhetskänsla och även ha en känsla för “vi” och “oss”. Den sista 

delen i diagrammet är individual (sve: individ) som handlar om att ledaren ska säkerställa att 

gruppens alla individer får sina behov tillgodosedda. För att vara en bra ledare krävs det som 

diagrammet ovan visar att ledaren uppfyller alla dessa tre krav och väver samman dem till ett sätt 

att leda (Chapman, 2012). 

 

MÅL 
Gjerde (2012) skriver att vi presterar bättre när vi sätter upp mål. Att sätta upp mål ger oss något 

att se fram emot och det kan också ge oss en känsla av kontroll. Det ger struktur och skapar en 

medvetenhet om hur vi använder vår tid. Det finns olika typer av mål. Ett exempel är 

prestationsmål som handlar om att mäta sina egna prestationer. Här ligger inte fokus på resultat 

utan helt på individens/lagets/gruppens egen prestation i förhållande till förmåga. Att aktivt 

utvärdera målen är en viktig del för att nå resultat. Utan utvärdering försvinner syftet med 

målsättningen och strukturen och drivet att lyckas riskerar att försvinna. Samtidigt gäller det att 

belöna uppfyllda mål, och om målet inte uppfylls analysera varför och formulera om 

målsättningen.  
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Att kontinuerligt återkoppla till individen/gruppen på hur vägen mot målet ser ut och hur de 

ligger till är viktigt för att motivera dem att fortsätta kämpa. Återkopplingen kan skapa 

sammanhållning och få en grupp att känna sig mer delaktiga. En annan viktig aspekt i 

återkopplingen är att ge feedback och uppmuntring (Gjerde, 2012). Ett annat exempel på att sätta 

mål är resultatmål. Här ligger fokus på att nå tydliga resultat och prestationen jämförs med andra 

individer eller grupper i motsats till prestationsmål där du arbetar med prestation i förhållande till 

din egen förmåga. Individen eller gruppens värderingar av den egna förmågan är relaterad till 

andra individer eller gruppers prestationer (Hassmén & Hassmén, 2010).  

 

TIDIGARE FORSKNING 
Någon tidigare forskning där det görs en jämförelse mellan näringslivets ledare och idrottens 

ledare har inte stötts på. Detta är ett relativt nytt område och forskningen inom ämnet är 

begränsad. Hannes Vedin (2007) har gjort en studie där han jämför kompetensförsörjning inom 

idrottsrörelsen kontra näringslivet. Resultatet för studien visar på att ur ett processperspektiv 

finns tydliga likheter mellan de undersökta organisationerna i hur de arbetar med 

kompetensförsörjning. En annan likhet är att användningen av tester är allt mer frekventa inom de 

jämförda organisationerna.  

Persson och Eriksson (2015) genomförde en studie där de tittade på ledares upplevelser av 

medarbetarskap. Studien visade att ledarna ansåg att deras roll var att skapa förutsättningar för 

medarbetarna och utfylla en stödjande och coachande funktion.  
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METOD 
För att nå ett djup och eventuellt hitta nya sätt att se på de frågor som studien syftar att svara på 

kommer intervjuer att användas som datainsamlings metod. Detta därför att respondenten skall få 

möjlighet att ge sina egna synpunkter och tankar samtidigt som intervjuaren får möjlighet att 

ställa följdfrågor (Hassmén & Hassmén, 2008). Eftersom studien inte är tydligt teoribunden 

används en induktiv ansats och syftar till att utveckla teoretiska kunskaper genom att undersöka 

om det finns ett samband mellan idrottsledare och ledare inom näringslivet, för att sedan tolka 

och förstå fenomen kopplade till syfte och frågeställningar. En intervjuguide utformades med 

frågeområden som är kopplade till studiens syfte (Se bilaga 1 & 2). Intervjuguiden användes som 

ett hjälpmedel för intervjuaren och den lämnade samtidigt utrymme för spontana följdfrågor. 

Intervjuguiden användes för att säkerställa att intervjuaren inte tappade fokus från ämnet utan 

fokuserar på de områden som frågorna är utformade efter. Studien är empirisk eftersom den 

bygger på enskilda individers egna erfarenheter och upplevelser av de faktorer som studien avser 

att undersöka. Studien har ett hermeneutiskt inslag vilket bygger på förståelse och tolkningslära 

(Hassmén & Hassmén, 2008).  

För att säkerställa studiens validitet, det vill säga studiens giltighet till det tilltänkta syftet, 

användes frågor som hur, varför och vem när intervjuguiden konstrueras. Där hur fokuserar på 

vilken typ av studie som var bäst anpassad till syftet, varför motiverar just varför denna typ av 

studiemetod användes och vem bygger på vilka respondenter som passade in på 

urvalsbeskrivningen (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

URVAL 
Studien genomfördes genom att ledare inom idrotten och näringslivet kontaktas. Kravet som 

ställdes på respondenterna var att de har minst två års erfarenhet från att leda grupper eller 

individer antingen inom idrotten eller näringslivet. Med hänsyn till studiens omfattning och 

saknaden av ekonomiska resurser har ett urval gjorts baserat på tillgängligheten i en geografisk 

närhet. Studien har inte tagit hänsyn till ett genusperspektiv då det inte är avsett att mäta 

skillnader mellan olika kön utan att beskriva ledares olika uppfattningar. För att uppnå en större 

spridning, och öka validiteten, gjordes tre intervjuer på tre olika företag inom olika branscher 

samt tre intervjuer med tre ledare inom olika idrotter (Hassmén & Hassmén, 2008).  
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I studien deltog sex personer varav tre företagsledare och tre idrottsledare. För att öka studiens 

tillförlitlighet presenteras intervjupersonerna och i resultat delen har de fått en annan benämning 

som också presenteras nedan: 

Företagsledare 1 (F1): Man, 40 år, arbetar som VD och har vid intervjutillfället femton stycken 

anställda i blandade åldrar och kön. Mannen har arbetats som ledare i sju år. Han har ingen 

diplomerad ledarskapsutbildning men har fått uppdragsledarutbildningar via företaget och 

idrottsledarutbildning via SISU (Svenska idrottsrörelsens studieförbund - SISU). 

Företagsledare 2 (F2): Man, 48 år, arbetar som sektionschef och har vid intervjutillfället 21 

anställda i blandade åldrar och kön. Mannen har arbetat med ledarskap i 16 år. Han har gått 

ledarskapsutbildningar via företaget vilket är ett krav från koncernen för att få arbeta som chef. 

Företagsledare 3 (F3): Man, 39 år, arbetar som VD och har vid intervjutillfället 35-40 anställda i 

blandade åldrar och kön. Mannen har arbetat med ledarskap inom samma bransch i 18 år. 

Mannen har ingen ledarskapsutbildning. 

Idrottsledare 1 (I1): Man, 26, år arbetar som ledare inom friidrott. Mannen har arbetat som 

idrottsledare 10 år inom olika idrotter. Han arbetar med blandade åldrar och kön. Han har gått 

ledarskapsutbildning via SISU, läst idrottsvetenskap och håller även egna utbildningar om 

ledarskap och träning. Mannen har en annan huvudsysselsättning och arbetar med ledarskap på 

sin fritid. 

Idrottsledare 2 (I2): Man, 38 år, arbetar som idrottsledare inom fotboll. Mannen har arbetat som 

idrottsledare inom fotboll i 19 år. Han har arbetat med blandade åldrar och kön med leder vid 

intervjutillfället ett damlag. Han läste idrott och idrottsledarskap på gymnasiet och har gått UEFA 

avancerade utbildning inom fotbollsförbundet. Mannen har en annan huvudsysselsättning och 

arbetar med ledarskap på sin fritid. 

Idrottsledare 3 (I3): Man, 28 år, arbetar som ledare inom handboll. Mannen har arbetat som 

ledare inom handboll och även till viss del fotboll i fem års tid. Han arbetar främst med pojkar 

som går på högstadiet. Han har gått ledarskapsutbildningar via handbollsförbundet. Mannen har 

en annan huvudsysselsättning och arbetar med ledarskap på sin fritid. 
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DATAINSAMLING 
Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuerna gjordes med 

ett antal förutbestämda teman och tillhörande frågor för att tillåta respondenten att själv beskriva 

och analysera sin egen uppfattning (Kvale & Brinkmann, 2009).   

En intervjuguide formulerades och används som hjälpmedel i intervjuerna (Bilaga 1 & 2). 

Intervjuguiden fokuserade på två områden; Bakgrund och Ledarskap. Frågorna på de olika 

områdena fokuserar på individens egna upplevelser och erfarenheter. Frågorna fokuserar också 

på begreppet ledarskap, vilka egenskaper en bra ledare har och om det finns delar inom ledarskap 

som näringslivets ledare respektive idrottens ledare kan lära av varandra. Intervjuerna 

genomfördes till största del på respondentens arbetsplats eller där föreningsverksamheten 

bedrevs. Detta för att skapa en trygghet hos respondenten (Trost, 2010). Respondenterna fick 

skriva på en samtyckesblankett (Bilaga 3) där de gav sitt godkännande till att intervjun spelades 

in. Användning av ljudinspelning gör arbetet med transkribering lättare och intervjuaren kan ge 

mer fokus till respondenten och samtidigt fokusera på att ställa följdfrågor samt hitta intressanta 

faktorer (Trost, 2010). 

Data samlades in genom att företag och föreningar kontaktades via mejl där författaren 

presenterade sig själv och sitt syfte och ställde sedan frågan om ledare fanns till förfogande. Efter 

att företaget/föreningen gett godkännande till att respondenterna fick kontaktas togs kontakt via 

mejl och en tid och plats för intervjun planerades. Författaren såg till att vara väl förberedd inför 

intervjun och intervjuerna spelades in för att författaren skulle kunna fokusera på att hitta 

nyckelord och att ställa följdfrågor. 

 

DATAANALYS 
Till denna studie valdes innehållsanalys som metod för att analysera intervjuerna. Innehållsanalys 

är en teknik som används för att hitta systematiska beskrivningar av innehållet i en text. Kodning 

av en text med hjälp av kategorier gör det möjligt att urskilja hur ofta specifika ledord eller 

ämnen tas upp. Denna metod letar efter nyckelord som sedan kan jämföras med andra mätbara 

faktorer (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Nedan visas ett exempel på hur innehållsanalysen gått till: 

Ledarskapsegenskaper Ödmjuk, engagemang, närvarande, nyfikenhet, tro på folk, 
få människor att växa, entusiasmera, tänka sig in i de 
anställdas situation, respekt 

Målsättning Individanpassade mål, resultatmål, budgetmål, 
koncernmål, personliga mål, få mål, skriva ner målen, 
ledningsgrupp presenterar mål, delaktighet 

Utvärdering av ledarskap Enkätundersökningar för de anställda, PU-samtal, egen 
reflektion efter dagen är slut, nyfikenhet, skaffa en mentor 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades noga efter intervjuns genomförande. Kategorier togs 

fram ur det transkriberade materialet och två tabeller konstruerades, en för företagsledare och en 

för idrottsledare. Kategorierna användes som huvudrubriker i analysprocessen där sedan ledord 

togs fram och placerades in under respektive kategori. 

Att kategorisera ett innehåll i en intervju innebär att den transkriberade texten struktureras och 

några värdeord tas fram (Kvale & Brinkmann, 2009). Kategorierna i denna studie var inte 

förutbestämda utan kom till under studiens gång baserat på de svar respondenterna gav i 

förhållande till frågeställningar och syfte. När kategoriseringen var genomförd och ledorden 

placerats i respektive kategori togs citat ut som var relevanta för att stärka kategorins innehåll. 

Dessa citat presenteras under resultat, under tabellen med kategorierna.     

 

VALIDITET OCH RELIABILITET 
Reliabilitet syftar till studiens tillförlitlighet. Reliabilitet innebär att situationen i hög grad är 

standardiserad. I en intervjustudie är graden av standardisering oftast låg då man vill kunna ställa 

följdfrågor till de svar man får. Studiens reliabilitet ökar då intervjuaren använder sig av en 

intervjuguide som ett hjälpmedel till att hålla fokus på ämnet. Samtidigt gäller det att som 

intervjuare vara lyhörd och uppmärksam på tonfall, ansiktsuttryck, kroppsrörelser med mera 

(Trost, 2010). 

 

Validitet innebär i vilken grad studien är giltig. Med giltig menas vanligen i vilken grad frågan 

mäter det den är avsedd att mäta. I en intervjustudie strävar man efter att ta reda på vad 

respondenter menar och hur den uppfattar saker och ting. För att öka studiens validitet gäller det 

att ställa frågor som är relevanta för att svara på studiens frågeställningar och syfte. Studien har 

hög validitet då frågorna som ställs är relevanta till studiens syfte (Trost, 2010).   
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ETIK 
Vetenskapsrådet (2015) har satt upp etiska förhållningssätt som en forskare ska följa. Dessa 

handlar om nyttjande, samtycke och konfidentialitet. Nyttjande innebär att de som deltar i studien 

ska få all information om vad det material som forskaren samlar in ska användas till. Forskaren 

ska också få samtycke från respondenterna att det material som de ger genom att delta i studien 

får användas i den färdiga produkten. Med konfidentialitet menas att varken namn eller 

företag/förening kommer att skrivas ut när uppsatsen publiceras. (Vetenskapsrådet, 2015). Dessa 

etiska förhållningssätt togs hänsyn till i studiens genomförande. Nyttjande kravet fick 

respondenterna ta del av genom att författaren informerade om syftet med studien och hur, 

materialet, deras svar skulle användas i studien. En samtyckesblankett utformades (Bilaga 3) där 

författaren informerade om att allt material skulle behandlas konfidentiellt och att de när som 

helst fick avbryta intervjun utan orsak. Denna blankett fick respondenterna signera innan 

intervjun påbörjades.  
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RESULTAT 
Resultatet presenteras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Två tabeller har tagits fram, en 

med översikt av företagsledarnas svar och en med översikt av idrottsledarnas svar. Dessa tabeller 

är indelade i kategorier och syftar till att förmedla de synpunkter som respondenterna gett vid 

intervjutillfället. Tabellerna kommer sedan att brytas ner och citat från respondenterna kommer 

att presenteras för att visa resultatet på ett tydligt sätt. Respondenterna går under benämningarna 

som presenterades under urval. 

 

RESULTAT FÖRETAGSLEDARE 
Under detta avsnitt presenteras citat och analys av intervjuerna som gjordes med ledare inom 

näringslivet.  

 

Tabell 1. Översikt över kategorier och dess ledord för företagsledare  

Ledarskapsegenskaper Ödmjuk, engagemang, närvarande, nyfikenhet, tro på folk, 
få människor att växa, entusiasmera, tänka sig in i de 
anställdas situation, respekt 

Målsättning Individanpassade mål, resultatmål, budgetmål, 
koncernmål, personliga mål, få mål, skriva ner målen, 
ledningsgrupp presenterar mål, delaktighet 

Utvärdering av ledarskap Enkätundersökningar för de anställda, PU-samtal, egen 
reflektion efter dagen är slut, nyfikenhet, skaffa en mentor 

Leda en grupp Tuffare klimat, mer auktoritär, fler sätt att tolka, NI 

Leda en individ Ödmjuk, mer personlig, se individen, möta individen på 
rätt sätt, förståelse 

Coaching Skapa energi, fånga in var och en, motivera, agera i 
bakgrunden, verka utan att synas 

Ledarskap Föregå med gott exempel, ta egna beslut, ta egna initiativ, 
formulera mål, sälja in målen, synas och ta plats 

Vad kan idrotten lära av näringslivet? Struktur, fokus, ansvar, få människor att växa, 
gruppdynamik 

Vad kan näringslivet lära av idrotten? Målmedvetenhet, dra paralleller till idrotten, fånga upp 
och få med alla, empati "se människan" 

Teambuilding Sammanhållning, bygga en grupp 

Övrigt Inte underskatta fikaraster, skaffa dig ett bollplank/nätverk 
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Ledarskap. 
Respondenterna använder olika begrepp när de ska beskriva ledarskap. Egenskaper som ödmjuk, 

engagerad, närvarande och tro på folk är några som nämns. En av respondenterna säger: 

 "Tro på folk och få folk att utvecklas skulle jag nog säga är det viktigaste inom ledarskap" 

 (F2). 

 

En annan beskriver sig själv som ledare: 

 "Jag måste inte ha kostym, skjorta och slips utan jag är ganska avslappnad och då får jag 

 en väldigt bra respekt och respons från min personal, och så tror jag även att folk 

 upplever mig. Det är inte säkert att det är så men det är min känsla. Folk kommer till mig 

 många gånger med frågor och det är inte säkert att de är arbetsrelaterade ens utan det 

 kan vara mer privata och personliga saker. Då får jag en väldigt bra känsla över att de 

 litar på mig inte bara som ledare utan även som människa vilket är väldigt viktigt tycker 

 jag i yrkesrollen" (F3). 

 

Vad som gör en bra ledare fanns det olika synpunkter på. De tre respondenter som deltog i 

studien hade alla arbetat med ledarskap under en längre tid. Det de alla hade gemensamt var att 

de inte hade någon diplomerad ledarskaps utbildning. Två av dem hade gått 

ledarskapsutbildningar via företaget och även via SISU genom deras idrottsliga bakgrund och 

intresse.  

 "Vad ska man säga, jag har väl inte liksom någon sådan fin diplomerad utbildning. Jag 

 har gått uppdragsledarutbildningar sen har jag gått en idrottsledarutbildning faktiskt på 

 SISU som jag gick 94-95 anledningen till att jag nämner den var att jag tyckte den var 

 väldigt bra" (F1). 

 

Ledarskap är ett relativt brett begrepp med mycket utrymme för tolkning. Att arbeta med 

ledarskap kan betyda olika saker för olika individer.  
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Samma sak gäller hur personer börjar arbeta med ledarskap.  

 "Jag har åsikter och jag vill kunna påverka. Sen är jag ju sprungen ur idrottens värld och 

 jag har alltid gillat det här med att få ett lag att fungera, lagdynamik och lag 

 sammanhållning så där har jag haft idéer och åsikter om det så det är nog därför jag har 

 blivit ledare" (F3).  

 

Hur respondenterna börjat sin karriär inom ledarskap skiljer sig en aning. Ur citatet ovan kan man 

utläsa att anledningen var att respondenten hade åsikter och ville vara med och påverka. En annan 

menar att han tycker om att arbeta med människor och få dem att växa och utvecklas. 

 

Att själv utvecklas inom sitt eget ledarskap är en faktor som de är ense om. Att vara nyfiken och 

att hitta en mentor/bollplank är något två av respondenterna rekommenderar att göra. Effekten av 

detta är att de växer i sitt ledarskap och ständigt arbetar med att utvecklas. Samtal med personalen 

eller anonyma enkätundersökningar är exempel på forum där respondenterna får utvärdering på 

sitt ledarskap.  

 

Inom näringslivet är det viss ruljangs på personer och det gäller att som ledare kunna hantera nya 

personer och välkomna dem in i gruppen. Att ha en process för hur nya medarbetare välkomnas 

är viktigt menar en av respondenterna: 

 "Dels har vi en instruktion för hur folk ska tas emot på företaget och det är ju väldigt 

 viktigt att ta emot dem på rätt sätt det är allt ifrån att det ska finnas en arbetsplats klar 

 till att dator och telefon allt sådant ska vara färdigt när man kommer hit. Sen utser vi 

 alltid en mentor som du får tilldelad, någon annan i gruppen som finns närvarande varje 

 dag" (F2). 

 

Respekt och ansvar är två ledord som en av respondenterna vill lyfta fram. Att visa varandra 

respekt oavsett titel är väldigt viktigt.  

Du som ledare ska visa respekt för dina anställda och behandla dem likvärdigt och vice versa. 

Sen faller det sig naturligt att skilja på roller i arbetslivet men överlag ska de anställda kunna 

känna att de respekteras av sin ledare.  
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Coaching kontra ledarskap. 
Coaching och ledarskap verkar vara två begrepp som skiljer sig en aning för två av 

respondenterna. 

 "Coaching känns mer som att man agerar i bakgrunden lite mer att man är lite mer 

 verkar  utan att synas kanske. I ett ledarskap kanske det förväntas mer att man ska synas 

 och ta lite mer plats. Det är vad jag instinktivt kände" (F1). 

 

En av respondenterna menar att coaching är ett sätt att leda. Han har en coachande ledarstil. 

 "Det börjar egentligen med att formulera mål, tydligt vart vi ska och att det går att mäta. 

 Det är ju ledarskap och sen kommer coachingen direkt efter. Sätta mål, vart vi ska på 

 kort och lång sikt, och det är det svåraste, och sen sälja in det så att personalen förstår  

 varför, sen kommer coaching in och då gäller det att fånga in var och en" (F2). 

     
Sättet att se på begreppet coaching och begreppet ledarskap avviker en aning. Det kan betyda att 

man verkar utan att synas och det kan också vara en del i sättet att leda sin personal.  

 

Målsättning/Uppnå resultat. 
Gemensamt för alla respondenter är att de jobbar med målsättning. Det finns mål från högre 

chefer eller koncern som ska uppnås för att företaget ska gå runt. Resultatmål är viktigt för det är 

i grund och botten resultat som får företaget att existera. 

 "Dels kommer det mål från koncernledningen, vissa mål som man för ner i 

 organisationen. Sen har vi en ledningsgrupp på fyra personer som också tar upp vissa 

 mål och sen så har vi ofta någon sittning med de anställda där de får tycka till. Det är 

 delaktighet i det" (F1). 

 

Målen sätts först av koncernen eller chefen och sedan är det ledarens jobb att sälja in målen till 

sina anställda. De anställda är delaktiga i den slutgiltiga målsättningen men ledaren har sista 

ordet.  
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För att uppnå resultat är det också viktigt att motivera sina anställda. 

 "Det gäller att hitta det som folk går igång på eller det som de blir motiverade av. 

 För det är också så om du läser om ledarskap, jag kan ju inte motivera någon, jag kan 

 hitta vad personen blir motiverad av och då gäller det att göra en plan för den personen 

 som gör att det är kul och att personen vill utvecklas och att det passar med de målen vi 

 har" (F3). 

 

Samma person menar också att det är viktigt att målen är få och synliga. Personalen ska kunna se 

sina mål tydligt varje dag för att påminnas och motiveras av dem. En annan respondent hade 

tydliga mål inför varje arbetspass som de anställda förväntades uppnå. Dessa var främst mål för 

gruppen men det fanns också mål på individnivå som var anpassade efter erfarenhet och ålder.  

 

En av respondenterna menar att fikarasterna inte ska underskattas. 

 "Alla är i behov av att ventilera så det är ett jättebra forum. Vi har ingen kultur av att inte 

 prata jobb, för det hör man på vissa andra ställen att på fikarasten får man inte ta upp 

 jobb utan här får man prata om det man vill.  Man bygger ganska mycket grupp av att ha 

 fikaraster också" (F2). 

 

Respondenterna är eniga om att det är viktigt att arbeta med delaktighet när man sätter mål. De 

menar att resultat mål ofta kommer högre upp från koncernledningen och dessa är svåra att 

påverka. De har dock individuella målsättningar gällande resultat där de anser att det är viktigt att 

den anställda får vara med att känna delaktighet i processen. Respondenterna anser att denna typ 

av delaktighet är viktig för att bygga en grupp och skapa en relation mellan ledaren och den 

anställda. 
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Att leda en grupp/individ. 
Det upplevs bli en viss skillnad i sättet att leda om man agerar inför en grupp eller en individ. 

Framför en grupp kan ledarskapet vara mer auktoritärt och du kan prata med gruppen som NI 

utan att peka ut personer. 

 "Man är mer ödmjuk när man individanpassar än när man gör det i grupp då blir det lite 

 tuffare klimat för det är väldigt lätt att en person känner sig utsatt, det blir inte samma 

 sätt i grupp om man inte pin pointar någon men det gör man ju inte i regel" (F3). 

 

Respondenterna är eniga om att bemötande blir annorlunda om det är en grupp eller en individ. 

Det finns vissa saker som är olämpliga att ta upp i grupp och som är mer anpassade för individen.  

 

Att arbeta med grupper och samtidigt arbeta med individer kan vara utmanande.  

 "Leder du en individ så ser du ju individen för alla individer är ju verkligen olika och ska 

 jag förklara för en person att du måste prestera bättre då gäller det ju att möta den 

 personen så att den tar det på rätt sätt och den förstår det på rätt sätt. har jag en grupp 

 av människor och säger att NI måste prestera mer så kan man ju kanske gömma sig lite 

 bakom att det är gruppen som är problemet men även där gäller du ju på vilket sätt man 

 säger det för sitter det 12 personer så kommer i alla fall finnas 8 olika sätt att uppfatta 

 det jag säger liksom" (F1).  

 

Idrottsledare kontra ledare inom näringslivet. 
Två av respondenterna har en bakgrund inom idrotten och kopplar gärna idrottsliga händelser till 

sitt ledarskap. Att idrotten har mycket att tillföra näringslivet är de eniga om men vad det 

specifikt är verkar vara svårt att konstatera.  

 Jag drar personligen alltid paralleller med idrotten även om jag står och talar inför alla 

 här och ska ge exempel så refererar jag ju gärna till idrotten (F3). 

 

Idrotten har stort inflytande på de anställda och det hjälper dem att lättare kunna relatera till 

händelser om de själva har en bakgrund inom idrott.  
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En av respondenterna arbetar med många yngre individer och säger att idrottsparalleller är ett bra 

sätt att nå fram till de anställda. 

 "Jag hörde faktiskt en grej nu när det var SM slutspel i hockey. Växjö tränaren sa när de 

 filmade inne i omklädningsrummet en väldigt bra grej som jag själv tog med mig. Det var 

 att Skellefteå ledde matchen med 2-0 och Växjö tränaren säger “ nu går vi ut och vinner 

 den här perioden” och inte matchen utan perioden. och då tänkte jag, att det som har 

 varit kan jag ju faktiskt inte göra så mycket åt. Ligger man under med 2-0 ja då gör man 

 det, det fick mig att tänka att det var väldigt smart. Det är ju samma sak i arbetslivet, vi 

 kan inte göra något åt det som hände igår vi kan bara blicka framåt" (F3).  

 

En av respondenterna menar att det finns vissa skillnader på att leda inom idrott och att leda inom 

näringslivet.  

 "Inom idrott kanske du måste vara duktigare på det du är med och tränar eller leder. 

 Kanske för att du måste kunna visa och förklara. Jag behöver ju inte förklara för mina 

 tjejer och killar hur de ska programmera, det kan dem" (F2). 

 

Det finns också faktorer som näringslivet kan lära av idrotten. Respondenten menar att inom 

idrotten är man bättre på att få med alla. Han drar paralleller till ett fotbollslag och säger att: 

 "Har du bara nio spelare på plan i en fotbollsmatch som är engagerade så vinner du inga 

 matcher" (F3). 

Han menar att inom näringslivet kan man se till hur idrotten arbetar med att behålla och stärka en 

grupp och samtidigt fånga upp och motivera individer.  

 

Det finns också faktorer som idrotten kan lära av näringslivet. Sättet att arbeta med struktur tror 

en av respondenterna är en del som går att föra vidare in i idrotten.  

Speciellt i unga åldrar kan fokus och problem med koncentration hos de unga vara en svårighet 

för den som leder. Ser man till arbetslivet tolereras inte brist på fokus och koncentration utan 

konsekvenser. Här kan idrotten se till hur näringslivet arbetar. Pratar ledaren så ska man lyssna 

och inte fokusera på annat runt omkring.  
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Sammanfattande analys. 
Ledarskap inom näringslivet handlar mycket om delaktighet och närvaro. Att leda som man lär är 

en ledarstil som respondenterna använder sig av. Två av dem menar också att respekt är en viktig 

faktor för ett framgångsrikt ledarskap. De är alla överens om att ledare inom näringslivet kan lära 

mycket av idrotten. Vad de specifikt kan lära har de dock svårt att formulera. En av dem menar 

att genom att dra paralleller till idrotten, när man förmedlar information till sina medarbetare, 

motiverar man och informerar på ett sätt som är enkelt att relatera till för medarbetarna. 

 

RESULTAT IDROTTSLEDARE 
Under detta avsnitt presenteras citat och analys av intervjuerna med idrottsledare 

 

 Tabell 2: Översikt över kategorier och dess ledord för idrottsledare 

Ledarskapsegenskaper Försöka få det roligt, engagemang, få den aktiva att känna 
att de själva gör dem bättre, humanistisk syn, demokratisk, 
kravbild, objektiv, pedagogisk, anpassning 

Målsättning Prestationsmål, struktur i träningen, inga resultatmål, 
individuella mål, förbättringsmål, gemensamma mål 

Utvärdering av ledarskap Feedback, diskussion med spelare, förtroende för spelare, 
individuella samtal, bollplank, analys efter match/träning 

Leda en grupp Individanpassa, viktigt att lära sig alla namn, förmedla 
kravbild, kompromissa efter mål  

Leda en individ Lättare att ge feedback, rak relation, lättare att anpassa 

Coaching Ställa frågor, “upphottat” sätt att säga ledarskap, 
kortsiktigt tänk, ge råd, tips på vägen, prata om förändring 

Ledarskap Vägvisare, humanistiskt synsätt, långsiktigt tänk, sätter 
riktning 

Vad kan idrotten lära av näringslivet? Kravbilden 

Vad kan näringslivet lära av idrotten? Hitta på tävlingar, få det att bli roligt att prestera, 
gruppdynamik, målsättning, högt i tak 

Teambuilding Ta bort en träning och gör något annat, försäsong med 
träning där de får slita tillsammans 

Övrigt Bollplank 
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Ledarskap. 
Idrottsledare är inte det officiella namnet på alla respondenter. En av dem menar att de aktiva 

kallar honom för tränare och att ledare är ett namn han har på sitt kontrakt. Respondenterna säger 

att egenskaper hos en bra idrottsledare kan vara; Pedagogisk, engagerad, objektiv och att kunna 

få det roligt.  

En av respondenterna säger följande när han ska beskriva de viktigaste egenskaperna hos en 

ledare: 

 "Det är ju att kunna engagera den aktiva och få den aktiva att tro på sig själv...De ska 

 känna att det är de själva som gör att de blir bättre och att det inte bara är ledaren" (I1). 

 

En av respondenterna beskriver ledarskap som att ha en humanistisk syn och att ha förmåga att 

anpassa situationen efter vad de aktiva behöver. Hans ledarstil är demokratisk och han arbetar 

med hög delaktighet hos de aktiva.  

Samtliga respondenter har gått ledarskapsutbildningar via deras respektive förbund. 

  

Coaching kontra ledarskap. 
Begreppen coaching och ledarskap är begrepp som respondenterna definierar på lite olika sätt. 

En av respondenterna menar att: 

 "Coaching för mig är när man ger råd för att ta sig till ett mål, att man pratar om 

 förändringar för att bli bättre eller för att ändra på någonting, tips på vägen och sådant 

 under tiden" (I3). 

En annan menar att: 

 "Jag tycker att coaching mer är ett upphottat sätt att säga ledarskap på. Ledarskap för 

 mig står för, historiskt sett, ett mer humanistiskt synsätt och ett långsiktigare tänk än en 

 coach. En coach för mig blir lite mer kortsiktigt och mer aktivt ledarskap...Det är inte så 

 att coach är helt negativt för mig men för mig är det en gapande amerikansk 

 hockeytränare och jag värderar det ordet på det viset och då blir det negativt för mig" 

 (I2). 
 
Två av respondenterna är eniga om att coaching handlar om att ställa frågor och ge tips medan 

ledarskap handlar om att visa vägen mot det uppsatta målet.  
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Målsättning/Uppnå resultat. 
Alla respondenter arbetar med någon form av målsättning. Två av dem försöker till större delen 

undvika att ha resultatmål för att det kan bli det enda de aktiva fokuserar på under säsongen. 

Istället arbetar de med prestationsmål både under träning och på matcher.  

 "De mål som vi sätter upp brukar kunna vara prestationsmål i stil med att den här 

 träningen ska vi träna på, i höjdhopp till exempel där ska man träna på att dra knäet på 

 ett visst sätt i upp hoppet så sådana mål kan jag sätta upp för att försöka få lite mer 

 struktur i träning. Då blir det lite lättare för den aktiv att bygga vidare på övning till 

 övning" (I1). 

 

En av respondenterna har en annan syn på målsättning. Han säger att han använder sig av både 

resultatmål och prestationsmål. Detta för att motivera sina aktiva att prestera bättre och att de ska 

ha en morot som visar vägen mot utveckling.  

 "Om man säger ett mål var ju att vinna lilla VM, resultatmål, sen något år hade vi att vi 

 skulle lära oss att spela ett nytt försvarsspel och det var en sådan grej just för att vi skulle 

 bli bättre" (I3). 

 

Att leda en grupp/individ. 
Respondenterna arbetar både med grupper och individer. Även om två av dem fokuserar på 

lagsport är de eniga om att det är viktigt att se individen och försöka anpassa situationer och 

träningar så att det är utvecklande för alla. Ser man till egenskaper inom ledarskap är de dock 

överens om att dessa inte behöver skilja om man leder en grupp eller en individ. Egenskaperna 

förblir samma och det är istället fokus och anpassningsförmåga som förändras.  

  "Min ledarstil ändras inte speciellt mycket. Grundvärdena är ändå det som avgör" (I2). 

 

En av respondenterna leder, vad många skulle kalla för, en individuell idrott. Han arbetar dock 

mycket med de aktiva i grupp och han menar att det fortfarande är viktigt att se alla individer. En 

sak som han påpekar är vikten av att lära sig namnen på de aktiva även om det är en stor grupp. 

Han menar att det skapar ett förtroende för honom som ledare och att de aktiva får känslan av att 

de blir sedda.  
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Idrottsledare kontra ledare inom näringslivet. 
Två av respondenterna pratar om att det finns mycket som näringslivets ledare kan lära av 

idrottens ledare. Att kunna se till att prestationen blir rolig istället för ett krav är en sak och en 

annan är gruppdynamiken inom idrott, mentaliteten de aktiva har för att arbeta som ett lag mot ett 

gemensamt mål. Samtidigt har de båda liknande meningar som den tredje respondenten som 

säger att ledarskap inom de båda områdena är väldigt likt.  

 "Det som jag vet om de ledare som jag har haft inom idrotten är att de är framgångsrika 

 ledare i näringslivet också. I handboll så är de ledare jag haft framgångsrika. Den ena är 

 bankchef och den andra är chef för en pappersfabrik så jag tycker att man kan se tydliga 

 spår i alla fall för är du duktig på att leda antingen inom näringslivet eller idrotten så är 

 du duktig på att göra detsamma på den andra biten för såpass mycket liknar det 

 varandra. Kontakt med människor och sådant är inte så stor skillnad" (I3). 

 

En av respondenterna menar att en sådan sak som kravbilden kan vara en faktor som idrottsledare 

kan lära av näringslivet.  

 "Jag tror att vi inom idrotten ibland kan vara lite för mysiga i hur vi ställer krav och där 

 har vi kanske en del att plocka från näringslivet" (I2). 

 

Även om det skiljer sig lite i uppfattningen om vad ledare inom de olika områdena kan lära av 

varandra är de ändå alla överens om att näringslivets ledare och idrottens ledare på många vis 

arbetar på liknande sätt. 

 

Sammanfattande analys. 
Ledarskap inom idrotten handlar mycket om att anpassa och se människor. Att göra träningar 

roliga för att nå sina mål och att engagera och visa vägen för sina aktiva är egenskaper som 

skapar ett bra ledarskap. Resultatmål är inget som två av respondenterna arbetar med utan de 

fokuserar mer på den aktivas prestation. Att näringslivets ledare och idrottens ledare på många 

sätt arbetar på liknande vis är de eniga om. En av dem menar att kontakten med människor är 

densamma och är man bra på att hantera människor och att anpassa sig till olika situationer så kan 

man leda i alla möjliga olika miljöer.  
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DISKUSSION 
Detta avsnitt är indelat i två delar där första delen syftar till att analysera och diskutera valet av 

metod och tillvägagångssätt och andra delen till att analysera och diskutera de resultat studien 

kommit fram till i förhållande till syfte och frågeställningar. Författarens egna reflektioner och 

tankar kommer att presenteras under resultatdiskussionen. Diskussionen avslutas med att 

presentera studiens slutsats och förslag på vidare forskning ges. 

 

METODDISKUSSION 
I denna studie användes intervjuer som metod för att nå ett djup och samtidigt ge författaren en 

möjlighet att ställa följdfrågor på intressanta svar. Intervjuerna genomfördes till större delen på 

en plats vald av respondenten. Detta för att ge respondenten en chans till att välja en miljö som 

ger trygghet och samtidigt öka studiens giltighet. Giltighet handlar om i vilken grad resultaten är 

trovärdiga. För att öka chansen till att respondenterna ska ge så ärliga svar som möjligt fick de 

själva välja tid och plats för intervjun (Kvale & Brinkmann, 2010). 

 

För att hitta olika perspektiv på frågeställningarna kontaktades ledare inom olika branscher och 

idrotter. Detta för att också öka studiens tillförlitlighet. Första kontakten togs i de flesta fall via 

mejl där författaren presenterade sig själv och studiens syfte. I nästa steg bokades en tid och plats 

för intervjun. 

 

Innan intervjuerna förberedde författaren sig genom att läsa igenom intervjuguiden noga för att 

undvika att titta ner i pappret och istället fokusera på ögonkontakt och ett aktivt lyssnande. Detta 

för att hitta relevanta ansiktsuttryck och kroppsspråk som kan användas i analysen. 

Intervjuguiden användes som ett hjälpmedel för att säkerställa att författaren höll fokus på de 

huvudområden som studiens syfte och frågeställningar vill ha svar på. Intervjuguiden innehöll 

vissa huvudfrågor som alla respondenter fick svara på. Även om samma frågor ställdes till alla 

respondenter gavs det ändå utrymme för dem att påverka studiens innehåll. Frågor som är 

ledande försöktes till största mån undvikas då detta kan påverka studiens tillförlitlighet (Kvale & 

Brinkmann, 2010). 

 

Författaren har i största mån arbetat med att förbereda intervjusituationerna och har tagit hjälp av 

värdeord som är viktiga för att intervjun ska ha bra kvalitet.  
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Struktur, tydlighet och öppenhet är de värdeord som författaren fokuserat på. Struktur bygger på 

förberedelse innan, under och efter intervjun. Det vill säga att materialet är inövat innan 

intervjusituationen och intervjuaren agerar professionellt under intervjun och att transkribering 

sker direkt efter intervjutillfället. Tydlighet handlar om att frågorna som ställs ska vara tydliga 

och enkla att förstå för att undvika eventuella missförstånd som kan påverka slutresultatet. 

Öppenhet handlar om att författaren ska hålla sig till intervjuguiden och samtidigt ge rum för 

respondenten att påverka innehållet (Kvale & Brinkman, 2010).    

 

Kvale och Brinkmann (2010) menar att för att bli en bra intervjuare krävs erfarenhet. Att träna på 

att intervjua är ett bra sätt att förbereda sig. Författaren i denna studie är relativt oerfaren när det 

gäller intervjusituationer. Det har uppkommit frågor efter intervjutillfället som författaren tagit 

lärdom av och förbättrat inför nästa intervju. Längden och djupet på intervjuerna har också ökat 

efter varje intervju och detta kan bero på att författaren hittar en trygghet i sin roll som intervjuare 

ju mer erfarenhet författaren fått.  

 

Analysprocessen påbörjades så fort som möjligt efter genomförda intervjuer. Detta för att 

författaren ska ha situationen färskt i minnet för att kunna hitta faktorer som kan vara viktiga för 

studiens slutresultat. Författaren använde sig av en induktiv ansats vilket innebär att analysen av 

resultatet har varit så öppen som möjligt när det gäller tolkning, och förutfattade meningar har i 

största mån undvikits (Hassmén & Hassmén, 2008). 

 

De svagheter som finns med studien är att endast sex personer har intervjuats. Studiens 

omfattning, tidsbrist och ekonomiska förutsättningar är anledningen till detta. För att öka studiens 

tillförlitlighet hade fler intervjuer önskat genomföras. En annan svaghet är att studien enbart tittat 

på manligt ledarskap. Respondenterna är också relativt unga män. Resultaten kanske hade blivit 

annorlunda om studien använt sig av både kvinnliga och manliga respondenter i ett bredare 

åldersspann. Det kan också anses som en svaghet att ledarna inom näringslivet är högt uppsatta 

ledare som har ledarskap som heltidssyssla medan ledarna inom idrotten har andra 

sysselsättningar vid sidan om. Studiens resultat kan ha påverkats då respondenterna var positivt 

inställda till begreppet och syftet innan genomförandet av intervjuerna.  
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RESULTATDISKUSSION 
Resultatet visar att ledare inom näringslivet och ledare inom idrotten på många vis arbetar på 

samma sätt. Det visar också att respondenterna tror att de kan lära av varandra men att de har 

svårt att specificera inom vilka delar. Att använda idrotten som exempel är något som 

respondenterna inom näringslivet gärna gör. Att dra paralleller till idrottspersonligheter och 

idrottshändelser anses ge positiv effekt när ledarna ska förmedla information till sina 

medarbetare. 

 

Att definiera begreppet ledarskap kan vara en tolkningsfråga. Det finns mängder av olika 

ledarstilar som alla är formade efter en viss typ av situation eller relation. Vilken ledarstil man 

väljer är högst personligt men det man kan utläsa ur respondenterna svar, på vad ledarskap 

handlar om, är att engagemang är ett begrepp som många av dem väljer att använda. Både inom 

näringslivet och också inom idrotten är engagemang en faktor som utmärker sig. Vad menas då 

med engagemang? Inom näringslivet menar en av respondenterna att synas är en viktig del i att 

visa engagemang. Att finnas tillgänglig som en hjälpande hand för sina anställda och samtidigt 

visa att alla är på samma nivå oavsett titel. Weinberg och Gould (2011) menar att man inom 

idrotten ska arbeta med “leading by example” det vill säga anpassa sitt ledarskap efter sin egen 

förmåga. “Leading by example” kan tolkas vara liknande det respondenten menar med att vara på 

samma nivå som sina anställda. I en artikel skriver Eriksson (2012) om vikten av att skapa en 

relation till sina anställda. Han skriver också om vikten av respekt och acceptans där du som 

ledare ska ha ett öppet sinne och vara medveten om att ledarskap är en tvåvägskommunikation. 

Resultatet från respondenterna inom näringslivet visar att de på många plan arbetar på detta sätt. 

Respondenterna nämner att respekt är en viktig del i denna tvåvägskommunikation. Även 

Eriksson (2012) menar att respekt och även acceptans är två begrepp som är viktiga att ta till vara 

på för att skapa en bra relation till sina anställda. 

 

Delaktighet är en annan faktor som respondenterna talar om inom både näringslivet och idrotten. 

Att medarbetare och aktiva ska vara delaktiga i de beslut som tas gällande målsättning är en 

viktig del i ledarskapet. Samtidigt kan man utläsa ur synen på målsättning att första och sista 

ordet oftast hamnar hos ledaren. Detta kan tolkas som ett situationsanpassat ledarskap.  

Tannenbaum och Schmidt (1973) beskriver i sin sjustegsmodell skillnaden mellan det auktoritära 

och det demokratiska ledarskapet.  
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Ett av stegen där är att ledaren presenterar situationen, får förslag från följarna och tar sedan 

beslutet. Detta verkar vara ett sätt som respondenterna använder sig av. Inom näringslivet finns 

mål från koncernen som ska följas. Dessa mål är oftast resultatinriktade. Resultatmål är en aspekt 

som ledarna inom idrotten i största mån försöker undvika. En av dem menar att resultatmål kan 

skapa ett onödigt stressmoment och det kan bli det enda de aktiva kan fokusera på under 

säsongen.  

Vilka typer av mål som man använder sig av är något som skiljer sig lite åt mellan näringslivet 

och idrotten. Idrotten vill fokusera på prestation medan näringslivet fokuserar på att nå resultat. 

Detta kan ses ur en ekonomisk synvinkel. Ett företag kräver resultat för att kunna finansiera sin 

verksamhet. En idrottsförening kanske kan fokusera mer på prestation då deras fokus ligger på att 

behålla sina aktiva. Här beror det på vilken nivå de aktiva befinner sig på. En av respondenterna 

från näringslivet menar att man inom idrotten är bättre på att få med alla. Kanske kan det vara så 

att sättet att sätta mål på är en faktor som kan göra att näringslivet kan få med alla. Man skulle 

kunna tolka det som att prestationsmål är en del i att skapa större delaktighet, fånga upp och 

motivera individer och att detta är något som näringslivet kan lära av idrotten.  

 

Gjerde (2012) menar att en viktig del i målsättning är att ge återkoppling och feedback. För att 

motivera till att fortsätta kämpa krävs någon form av uppmuntring. Teambuildingaktiviteter är 

något som ledarna inom båda områdena menar är en viktig del i att bygga en grupp eller ett lag. 

Medarbetare och aktiva är mottagliga för aktiviteter utanför arbetet eller idrotten. Effekten av 

dessa aktiviteter är att man inom näringslivet skapar en personlig relation mellan ledare och 

medarbetare samtidigt som man bygger samman en grupp. Att få se sidor hos människor utanför 

arbetet kan göra att det blir roligare att prestera på arbetet. Tuckman (1965) menar i sin modell 

om lagutveckling att ett lag eller en grupp genomgår fyra olika stadier på vägen mot prestation. 

Teambuilding kan ses som ett steg i denna modell då några av ledarna inom båda områdena 

menar att det bygger en grupp samtidigt som nya sidor av människor kommer fram. Att göra 

aktiviteter utanför arbetet/idrotten kan eventuellt bidra till att visa vägen för gruppen mot det 

gemensamma målet. Två av respondenterna inom idrotten arbetar främst med lagidrott.  

De menar att teambuildingaktiviteter i form av att hitta på annat utanför träning och match är en 

viktig del för att laget ska växa och utvecklas tillsammans. Dessa aktiviteter sker främst innan 

och efter säsong och kan tolkas som en form av start och avslutningsprocess. Det kan också 
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tolkas som att vara en uppmuntring på vägen mot de uppsatta målen. Som nämns ovan skriver 

Gjerde (2012) om vikten av detta. En positiv känsla av att man gjort någonting bra kan vara en 

bidragande faktor till att målet till slut uppfylls. Av resultatet framgår att teambuilding är viktigt 

både inom näringslivet och idrotten. Det som skiljer sig är dock synen på effekten av aktiviteten. 

Som nämns ovan använder man detta som ett sätt att bygga gruppen och få gruppen att utvecklas 

tillsammans inom idrotten medan man inom näringslivet lägger mer fokus på att skapa relationer 

och se nya sidor av varandra. Båda sätten att se på teambuilding kan ändå tolkas som att 

slutsatsen är densamma. Teambuildingaktiviteter skapar relationer och bygger en grupp.  

 

Teambuildning kan också ses som en del i Adair's (1960) teori om handlingscentrerat ledarskap. 

Han menar att det är viktigt att bygga ett vi i en grupp. Alla ledare är överens om att 

teambuildning är en viktig del i att bygga en grupp. Den andra delen i Adair's teori handlar om att 

se individen. Ledarna inom idrotten är inne på samma spår och menar att även om de arbetar med 

en grupp är det viktigt att se individen och se till att individanpassa träningen så mycket som 

möjligt. Den tredje, och sista, delen i Adair's teori handlar om att ledaren ska förmedla uppgiften 

till sina adepter. Detta skulle kunna vara sättet att förmedla målsättning på. Alla ledare är överens 

om att det är viktigt att arbeta med delaktighet i målsättningen. Det de alla har gemensamt är 

dock att målen är förutbestämda innan de presenteras för gruppen eller individen. Målen kan 

diskuteras och omformuleras men det är ledaren som ger första förslaget på vilka mål de ska ha. 

Detta kan tolkas vara den tredje delen i Adair's teori. Resultatet visar på att samtliga idrottsledare 

arbetar enligt Adair's modell och ledarna inom näringslivet till största delen arbetar enligt 

modellen men att individanpassningen inte är lika vanlig.  

 

Gjerde (2012) menar att coaching är ett sätt att leda. Det framgår ur resultatet att samma 

tankegång finns hos respondenterna både inom näringslivet och inom idrotten. Coaching och 

ledarskap är två begrepp som respondenterna inom båda områden är bekanta med och vana att 

arbeta med. Detta kan tolkas ur deras syn på vad begreppen innebär. De har alla en mening om 

vad båda begreppen står för och kan tydligt urskilja en viss skillnad mellan dem. 

Inom näringslivet har samtliga respondenterna någon form av chefstitel men kallar sig själva för 

ledare.  
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Inom idrotten har respondenterna mer av en tränartitel och väljer själv att kalla sig för tränare i 

största mån. Idrottsledare är en mer formell titel, de kallar sig för tränare men utövar ledarskap. 

Även om coaching är ett begrepp som alla respondenter har en mening om kan resultatet tolkas 

som att näringslivets ledare är mer vana vid att använda begreppet i sitt dagliga arbete. Att coacha 

är för dem ett sätt att visa vägen och vara ett bollplank för sina anställda. En av dem menar att 

coaching, ledarskap och säljande är tre begrepp som går hand i hand. Med det menar han att 

coaching handlar om att sätta upp tydliga mål, säljande innebär att förmedla och sälja in målen 

till sina anställda och när det är gjort kommer ledarskapet i form av att instruera hur målen ska 

uppnås. Berg (2008) menar att coaching är en lärprocess på individens premisser. Coachen ska 

hjälpa individen att hjälpa sig själv. En av respondenterna inom näringslivet är inne på samma 

spår. Han menar att det är viktigt att få den aktiva att inse att det är de själva som gör en 

förbättring och inte bara ledaren. 

Slutsats 
Ledare inom näringslivet och inom idrotten arbetar på liknande sätt. Kontakten med människor är 

densamma och att anpassa sitt ledarskap efter situationen är något de arbetar med inom båda 

områdena. Det som skiljer är kunskapen gällande produkten eller tekniken i den bransch eller 

idrott som ledarskapet handlar om. Bortser man från den delen och enbart fokuserar på ledarskap, 

som många av respondenterna beskriver handlar om engagemang, är likheterna många och 

skillnaderna väldigt få. Sättet att definiera ledarskap har många likheter. Skillnaden man kan se är 

att idrotten arbetar mer med prestationsmål och näringslivet med resultatmål. Detta är något som 

författaren anser är en viktig del att ta vara på. Kan sättet att arbeta med målsättning förmedlas 

och läras ut mellan näringslivet och idrotten kan det ge en positiv effekt i syftet att fånga upp alla.  

Näringslivet kan genom att ha prestationsmål motivera och inspirera sina anställda att arbeta med 

sin egen utveckling. Detta tror författaren kan leda till ett ökat välmående och sprida glädje på en 

arbetsplats. Det är också viktigt att uppmuntra till att nå sina mål och utvärdera för att se om 

medarbetarna är på rätt väg eller om målet behöver formuleras om. 

En annan likhet är att respondenterna arbetar med ett handlingscentrerat ledarskap. Det vill säga 

att de ser till att se till alla behov. Där behov definieras som uppgift, grupp och individ. En ledare 

som ser till att alla dessa behov tillgodoses och arbetar tillsammans är ett fungerande ledarskap. 
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Studiens syfte har uppfyllts och frågeställningarna har besvarats. Studien har också ingett idéer 

till vidare forskning. Studien vänder sig främst till idrottare men kan också användas av 

näringslivet. 

VIDARE FORSKNING 
Denna studie ligger till grund för att fler ska få upp ögonen för att idrotten och näringslivet kan 

lära av varandra och eventuellt samarbeta. Vidare forskning skulle kunna handla om att se på 

begreppet ledarskap ur ett genusperspektiv och även att gå in i näringslivet och se hur många 

ledare som kommer från en idrottslig bakgrund. En annan intressant studie skulle vara att titta 

närmare på de idrottare som tagit steget in i näringslivet och se hur de arbetar idag. Titta på hur 

de använder de erfarenheter de har från idrotten i sitt arbete inom näringslivet. 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide Näringslivets ledare 
 
Bakgrundsfrågor 
 
-Ålder? 
-Kön 
-Hur länge har du arbetat som ledare? inom samma bransch eller olika? 
-Hur många anställda har du? Är det olika åldrar och blandade kön? 
-Har du någon ledarskapsutbildning? Vilken? Hur länge? 
-Hur kommer det sig att du började arbeta med ledarskap? 
 
Ledarskapsfrågor 
 
-Beskriv dig som ledare! 
- Vilka egenskaper är viktigast? 
-Utvärderar du ditt ledarskap? På vilket sätt? 
- Arbetar du med att sätta upp mål?  
 - På vilket sätt arbetar du när du sätter mål? 
-Om man ser till idrotten, hur tror du att ledare arbetar för att uppnå sina mål där? 
- Vad kan näringslivet lära av idrotten om man ser till sättet att leda? 
- Vad kan idrotten lära av näringslivet om man ser till sättet att leda? 
- Finns det någon skillnad på coaching och ledarskap? Vad? 
- Finns det någon skillnad på att leda en grupp och att leda individer? Vad? 
- Anordnar ni teamaktiviteter? Varför? Vad är syftet? Vad ger det för effekt? 
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide Idrotten 
 
Bakgrundsfrågor 
 
-Ålder? 
-Kön 
-Hur länge har du arbetat som ledare? inom samma idrott eller olika? 
-Hur många idrottare har du? Olika kön? 
-Är det olika åldrar på dem? Hur gamla är de? 
-Har du någon ledarskapsutbildning? Vilken? Hur länge? 
 
Ledarskapsfrågor 
 
-Beskriv dig som ledare! 
-Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en ledare? Varför? 
-Utvärderar du ditt ledarskap? Hur? 
-Arbetar du med att sätta upp mål? 
 -På vilket sätt arbetar du när du sätter mål? 
-Om man tittar på ledare inom näringslivet, hur tror du att en ledare arbetar där? 
- Vad kan idrotten lära av näringslivets ledare? 
- Vad kan näringslivet lära av idrottens ledare? 
- Hur skulle du definiera coaching/ledarskap? 
- Finns det någon skillnad på att leda ett lag och att leda en individ? Vad? 
- Har ni aktiviteter utanför träningar/matcher? Vad? Varför? Effekt? Syfte? 
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BILAGA 3 
Samtyckesblankett 

 
Mitt namn är Cecilia Östlund och jag är student på Idrottsvetenskapliga programmet på Karlstad 
universitet. Jag studerar sista terminen och ska skriva min C-uppsats som kommer att handla om 
ledare inom idrotten och näringslivet. Syftet med studien är att jämföra ledare inom idrotten och 
näringslivet och se om det finns skillnader och/eller likheter. 
 
Deltagande är frivilligt och Du kan när som helst välja att avsluta intervjun utan att ange en 
orsak. Alla uppgifter som Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och det innebär att Ditt 
namn och identitet inte kommer kunna kopplas till de svar Du lämnar. Intervjun kommer att 
spelas in och skrivas ner ord för ord för att jag lättare ska kunna analysera resultatet. Inspelningen 
och transkriberingen kommer att förvaras utan åtkomst för obehöriga och inspelningsmaterialet 
kommer att raderas efter det att studien är avslutad. Resultatet av intervjun kommer att publiceras 
i en offentlig uppsats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag ger härmed mitt samtycke till att delta i denna studie samt att intervju spelas in 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………....  
Ort och Datum 
 
 
……………………………………………………………………………………………………... 
Underskrift och Namnförtydligande 
 

 

 


