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Förord 
 

Jag, som skriver denna uppsats, är student vid Mittuniversitetet i Östersund. Jag läser 

det idrottsvetenskapliga programmet, institution för hälsovetenskap, som syftar till 

att utbilda framtida hälsocoacher och tränare för olika målgrupper inom idrotts- 

och fritidssektorn samt inom hälso- och sjukvårdsområden och utbilda tränare 

inom elitidrotten.  

Min idrottsliga bakgrund ligger inom alpinåkning och puckelpiståkning i 20 år, 7 

års erfarenhet på professionell nivå både nationellt & internationellt och 13 års 

erfarenhet på semi-professionell nivå. Under min karriär, som puckelpiståkare, har 

jag utövat puckelpiståkning på olika nivåer, från nybörjare nivå upp till 

juniorlandslaget och har haft många duktiga puckelpisttränare i Ryssland, en av 

dem är Pokashnikov Alexej Vladimirovic som tränar nu ryska nationella 

landslaget och två puckelpisttränare från Sverige, från Järpen, Fredrik Andersson 

och Janne Tjärnström, som också har en låmgerfarenhet inom freestyle, som 

tränar svenska juniorer och jobbar på Järpens skidgymnasium.  Jag var tvungen att 

avsluta min karriär på grund av olika idrotsskador. 

Tack vare min långa erfarenhet och kontakter med utländska tränare och idrottare 

har jag kommit närmare i kontakt med tränarrollen, träningslära, coachning och 

tränares ledarskap. 

Därigenom har mitt intresse ökat inom dessa olika områden, eftersom jag läst 

idrottsvetenskapliga programmet i 3 år, som inkluderar i sig sådana kurser som 

idrottspsykologi, idrottsfysiologi, biomekanik och träningslära.  Dessutom är jag 

mycket idrottsintresserad och tittar ofta på elitidrott som till exempel alpint, 

skidskytte, puckelpist och ishockey.  

Under uppsatsens skrivande har jag mött och intervjuat många positiva, kunniga 

människor, tränare från olika länder som Ryssland, Estland och Sverige som 

jobbar eller har jobbat inom artistisk gymnastik, konståkning, kanot, alpint, 

puckelpist, skidskytte, längd åkning, klättring och cirkusakrobatik. Vill tacka alla 

dem som ställt upp och som ville delta i min undersökning.  

 

Jag vill tacka alla tränare: 

1) Mittuniversitetet, Institutionen för hälsovetenskap (Sverige, Östersund),  

2) Tallinn University, Institute of Health Sciences and Sports (Estland, Tallinn),  
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3) Moscow State University of Culture and Arts (Moskva, Ryssland),  

4) National State University of Physical Education, Sport and Health, (Saint-

Petersburg, Ryssland),  

5) The State Russian Hertzen Pedagogical University, Institute of Physical 

Education & Sport (Saint-Petersburg, Ryssland),  

6) Moscow Institute of Physical culture and Sport (Moskva, Ryssland) 

8) Olika alpingymnasium och puckelpist-gymnasium från Saint-Petersburg, 

Ryssland. 

9) Cirkus Cirkör (Sverige, Stockholm),  

10) Järpens Skidgymnasium (Sverige, Järpen),  

11) Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH (Sverige, Stockholm).  

Alla de har visat ett stort samarbete, intresse och engagemang.   

 

Jag vill säga Stort Tack till Er Alla! 
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Abstrakt 

Dagens idrott drar en stor uppmärksamhet till sig och tränare fortsätter att spela en 

viktig roll inom idrotten på olika nivåer från nybörjare upp till elit nivå.  

Syftet; Syftet med denna studie var att undersöka vilka egenskaper som är viktiga 

hos en framgångsrik tränare inom olika idrottsgrenar och från olika länder. 
Metod; Informationssamlingen grundades på en enkätundersökning, som var en 

datainsamlingsmetod för den kvantitativa studien och de tidigare 

forskningsstudierna användes som en samlingsmetod för den kvalitativa delen i 

studien. Totalt deltog i studien 20 tränare från 3 olika länder, Sverige, Ryssland 

och Estland. Deras medelålder var 40.9. Nio av dessa tränare var kvinnor och 

deras medelålder var 38,4. Elva av dessa tränare var män och deras medelålder var 

43. 

Resultat; Resultatet av studien  visade att bilden av en framgångsrik tränare 

skapas av tränarens moraliska, logiska, kommunikationsmässiga, målmedvetna, 

lyhörda, självsäkra kunskaper och egenskaper. Högre tbildning och lång 

idrottserfarenhet spelar också en stor roll. 

Slutsats; Studien visade att tränare har olika åsikter och tankar, när det gäller 

valet av en framgångsrik tränare och dennes egenskaper. Studien pekar på att 

riktlinjer för en lyckad tränarroll ligger inom pedagogik, resultat,  progression, 

förståelse och kommunikation. 

 

Nyckelord:  

Coach, erfarenhet, kunskaper, utbildning, tränarroll.  
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1.  Introduktion 

Varje år utbildas tusentals tränare i hela världen som fokuserar sig på idrotten och 

på tränararbete. Tränare som jobbar med barn, tränare som jobbar med 

ungdomsidrotten, tränare som tränar juniorer och tränare som jobbar med 

nationella landslag. Tränares utbildning och erfarenhet, deras engagemang att 

träna och utveckla sig, prestera och inspirera sina idrottare så bra som de kan, är 

de kännetecken som beskriver moderna idrotten idag. 

Det brukar vara så att omgivningen bedömer en framgångsrik tränare på ett 

vanligt och enkelt sätt genom att den kollar på tränarens karriärutveckling och 

vilka framgångar tränaren har med sig. Min uppfattning och bedömning av en 

framgångsrik tränare är annorlunda. Jag förklarar en framgångsrik tränare som: ” 

Tränaren, oavsett på vilken nivå denne jobbar, som har skapat en trygg och stabil 

träningsmiljö med hög prestation och en liten skadefrekvens, vilket i sin tur leder 

till idrottsligt höga resultat under flera år, kan kallas som en framgångsrik 

tränare.”  

Viljan att hitta den ideala modellen av en framgångsrik tränare och dennes 

träningsstil leder till att alla framgångsrika tränare idag analyseras. Widlund 

(2003) i sitt arbete kom på ett förslag att den mest lämpliga modellen, som ska 

beskriva en framgångsrik tränare och dennes arbetsmetoder, byggs på en analys 

av vad idrottare önskar och vilka resultat idrottare vill uppnå. Detta leder till att 

tränaren anpassar sig efter idrottarens målsättningar. Gerrvall & Hageskog (2011) 

skrev att tränarens utbildning, kunskaper och erfarenhet har en stor påverkan på 

idrottarens prestation och resultat. Horn (2002) förklarade detta på ett liknande 

sätt att tränarens kunskaper påverkar idrottarens utveckling, prestation, självkänsla 

motivation och mentalt mående.  Det är också viktigt att tränaren tycker om sitt 

arbete och sin roll. Hiam (2006) skrev att det är betydelsefullt att tränaren kan 

motivera sina idrottare, som han/hon tränar och om idrottarna visar goda resultat 

så motiveras också tränaren av idrottarnas prestation. Träningsmetoder förnyas 

hela tiden och det är väldigt viktigt att tränaren själv visar lusten att utveckla sig, 

att förbättra sina kunskaper och att tränaren även kan reflektera kring sina tidigare 

fel och eliminera dem. Jag tycker att det är intressant att göra ett djupare arbete, 

vilket riktar sig mot en grundligare analys av en framgångsrik tränare och dennes 

egenskaper, som brukar lyftas upp och diskuteras av dagens idrottsforskning. 
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För att kunna hitta de viktigaste egenskaperna hos en framgångsrik tränare man 

måste förstå först tränarens karaktär – tränarens personlighet (Viru, 2011; 

Bergsten, 2007). 

Alla männsikor har olika åsikter kring den bästa typen av tränaren. Vissa kan 

beskriva framgångsrik tränare som en hård eller känslolös människa, en 

vinnerskale, som vill uppfostra sina idrottare inför livet. Jag, som studiens 

författare, vill kanske se framgångsrika tränare som ska påminna mig gladiatorer 

från romerska epoken och en svag tränare kan beskrivas som en förlorare med en 

svag röst och med en blyg karaktär.  

Idrottsforskning, tränare och idrottare försökte ge svar på många frågor som 

handlar om framgångsrik tränare: Finns det den ideala typen av en framgångsrik 

tränare? Vilka egenskaper ska finnas hos en elittränare för att lyckas? Vad 

egentligen krävs för att stanna på toppen? Forskningen kring psykologiska 

egenskaper hos elittränare börjades i mitten av 1900-talet (ISSP, 2009). Sådana 

forskare som M. Mosston, John Wooden, John Murray, Robert Weinberg, Daniel 

Gould, Carol Krucoff, Packianathan Chelladurai, Bruce Ogilvie, Bryant J. Cratty, 

Peter Hassmén och andra, försökte hitta de psykologiska kännetecknen hos de 

framgångsrika tränarna. 

En svensk forskare Håkan Windlund i sin bok ” Friidrott för ungdom 14-17 år” 

(2003) gav ett exempel på framgångsrika kännetecken hos en tränare: 

1) Kommunikation – för att samarbeta bättre med sina idrottare,  lyssna på dem 

och att de ska lyssnar på sin tränare och för att få ett bra klimat inom gruppen. 

2) Tydlighet – att tränaren ska vara tydlig och klar i sitt arbete, så att idrottare 

förstår sin tränare bättre. 

3) Motiverande miljö – att tränaren skapar ett klimat, där han/hon motiverar sina 

adepter och engagerar dem. 

4) Förtroende – att tränaren skapar förtroende bland sina aktiva, så att de litar på 

sin tränare.  

 

I en D-uppsats av Tore Lennartsson (2007), där han beskrev samband mellan tre 

olika tränare, en fotbollstränare, en ishockeytränare och en bandytränare,  

framgick några kännetecken hos en framgångsrik coach/tränare. Lennartsson 

(2007) skrev att fotbollstränaren väljer sin ledarstil utifrån hans långa erfarenhet. 

Författaren skriver också att fotbollstränaren försöker vara tydlig och öppen med 
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sina idrottare, försöker behandla alla dem på samma sätt och väljer en auktoritärt 

och demokratiskt ledarskap. Ishockeytränaren i samma studie av Lennartsson 

(2007), väljer ett situationsanpassat ledarskap eller individuell ledarstil som Kurt 

Lewin kom på, och fokuserar sig mer på kommunikation, engagemang  och att ge 

sina idrottare chanser. Innebandytränaren har en blandning av en demokratisk och 

liberalisk ledarstil i Lennartssons studie. Tränaren låter sina idrottare komma på 

förslag och ideér, och tror på att hans idrottare kan samarbeta och utvecklas, som 

en gemensam grupp. Innebandytränaren använder också sig av några erfarna 

idrottare, som har en lång erfarenhet. Dessa idrottare hjälper honom att styra och 

träna gruppen. Tränaren satsar också mycket på samtal, dialog och 

kommunikation. I den här studien av Lennartsson, kan vi se att alla dessa tre 

tränare har mer pedagogisk och kommunikativ syn på framgångsrika egenskaper. 

Men de fokuserar sig också på prestation och resultat, enligt Tore Lennartsson och 

hans D-uppsats. I en annan studie av Lars-Ove Nilsson (2005) framgick också 

några egenskaper för en framgångsrik coach/tränare. I denna studie fokuserar sig 

tränarna på relationer med varandra. 

Tränarna i Nilssons studie anser att förtroende och att de kan lita på varandra, 

måste betraktas som en central egenskap. Därefter fokuserar tränarna sig på 

kommunikation, att det är viktigt att förstå varandra, och på att skapa en bra 

träningsmiljö, där alla trivs.   

I rapporten från Riksidrottsförbundet (Eriksson, 2006:7) nämnde författaren olika 

egenskaper, som är viktiga för tränararbetet och jag citerar dessa kännetecken: 

”1. Engagemang/egen drivkraft/hängiven/brinner för uppgiften 

  2. Erfarenhet/kompetens/kunskap/egen aktiv karriär  

  3. Lyhördhet/ förmåga att lyssna 

  4. Social kompetens/människokännedom/kan hantera aktiva 

  5. Målinriktad/målmedveten/tydliga mål och visioner 

  6. Envishet 

  7. Öppen /ärlig 

  8. Självförtroende/vilja till egenutveckling 

  9. Positiv människosyn/individen i centrum 

 10. Tålamod/uthållighet/långsiktighet 

 11. Lugn/trygg/säker 

 12. Rak/tydlig/enkel /strukturerad ”. 
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2. Krav på tränare 

I idrottspsykologi gjordes många försök att skapa den ideala modellen av en 

framgångsrik tränare. Resultaten från olika studier och enkätundersökningar har 

visat att ” en ideal tränare” ska vara öppen, social, emotionellt stabil, skall kunna 

lugna ner sina idrottare i en konkurrensutsatt situation, tränaren ska vara utbildad 

och ska ha en lång idrottserfarenhet (Chelladurai, 2006). Men i verkligheten blev 

det annorlunda. Resultaten började strida mot varandra. Bruce Ogilvie, en känd 

amerikansk idrottspsykolog, hittade bara två egenskaper från den ideala modellen 

och verkligheten som matchade varandra: dominering, att alla tränare vill 

kontrollera alla och nyfikenhet, att alla tränare vill pröva något nytt (Ogilvie & 

Tutko, 1966; Ogilvie, 1968). Studier kring ”en lyckad och en misslyckad tränare” 

visade inga betydelsefulla skillnader heller. Fast Bruce Ogilvie påpekade att 

tränare, som har en stark karaktär, som är stresståliga och stenhårda, har hög 

auktoritet hos sina idrottare och tränare baserar sin dominering över dem på sin 

personliga erfarenhet och individuella åsikter (Ogilvie & Tutko, 1966; Ogilvie 

1968). Men med tiden har det visat sig att alla dessa egenskaper, som Ogilvie 

pekade på, inte passar för alla tränare. Enligt en annan amerikansk 

idrottspsykolog, som heter Bryant J. Cratty, framgångar hos en tränare beror på 

dennes kunskaper och utbildning och hur tränaren skapar sin relation med sina 

idrottare. Studierna visade att de tränarna som testar nya saker, läser regelbundet 

idrottsböcker, som vill vara kreativa, som samarbetar med andra tränare och kan 

allt inom sin idrottsgren, sådana tränare lär sig snabbare och når snabbare höga 

resultat (Bryant, 1988). Studier om emotionellt beteende under tävlingar visade att 

tränare har samma fysiologiska och psykologiska förändringar i kroppen, som de 

tävlande idrottare har (Bryant, 1988). Överdriven demonstration av sina känslor 

som först och främst beror på att tränaren saknar någon form av självkontroll, kan 

vara negativ. I det här läget försämras inte bara själva resultatet men även minskas 

självkontrollen och förmågan att fatta ett rätt beslut i krissituationer (Bryant, 

1988)  
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3. Professionella kunskaper hos tränare 

Tränarens kompetens beror på dennes utbildning, erfarenhet och pedagogisk 

förmåga. Allt detta visar sedan tränarens kunnighet inom kommunikation med 

sina idrottare och ledarskap. 

Jag ska försöka dela in tränarens professionella egenskaper i 7 olika grupper: 

filosofiska egenskaper, moraliska egenskaper, kommunikation och pedagogik, 

viljemässiga egenskaper, uppmärksamhet, minnesmässiga egenskaper och fysisk 

styrka.  

 

3.1 Filosofiska egenskaper 

Filosofiska tankar motiverar tränaren att utveckla sig, förbättra sin karriär genom 

att ”se och lyssna”, att ha koll på för detta tränare och deras kunskaper och 

framgångar som kan en grund för framtida utveckling. (Johansson & Järphag, 

2007, Lundqvist, 2006) 

 

3.2 Moraliska egenskaper 

Moraliska egenskaper återspeglas i tränarens beteende. Moral – det är en form av 

det mänskliga medvetandet, som ansvarar för människans beteende. (Hassmen et 

al., 2003; Higgins, 1999; Markus & Nurius, 1986; Lundqvist, 2006) 

En rysk pedagog Konstantin Ushinsky (1824-1870) skrev att ” läraren påverkar 

sina lärlingar med en kraft, som inte kan ersättas med läroböcker eller med ett 

system med bestraffning eller belöning” (Serova, 2009). Därför sägs det att 

tränarens eller lärarens personliga förebild är det bästa mönstret (Serova, 2009).  

Tränaren måste alltid komma ihåg att denne är en förebild för sina lärlingar. En 

annan viktig sak, som tränaren måste komma ihåg att unga idrottare, barn och 

ungdomar, tycker om att imitera vuxna. Unga idrottare imiterar inte bara de goda 

saker men även negativa. Till exempel om tränaren röker så blir det svårt att 

förklara för unga idrottare att rökningen är en dålig attityd som skadar hälsan och 

försämrar idrottsprestationen eftersom själva tränaren röker. (Serova, 2009; 

Bryant, 1988) 

Ett annat exempel. Om tränaren kommer för sent varje gång till träningar eller 

avbokar dem så blir det svårt att få idrottare respektera idrotten de sysslar med 

(Bryant, 1988).  



11 

 

 

3.3 Pedagogik och kommunikation 

Pedagogik och kommunikation handlar om tränarens glädje, humör, vänlighet, att 

tränaren tror på sina idrottare. Tränarens tro på sina idrottare ger idrottarna tron 

för deras krafter (Sjödin, 2011; Jowett et al., 2000, 2002, 2003; Lundqvist, 2006). 

Positiv inställning mot sina idrottare, vänlighet mot dem, viljan att belöna sina 

idrottare efter en välgenomförd träning eller tävling, leder till att ett sådant 

beteende skapar en bra lagkänsla och laget fungerar som en mekanism (Sjödin, 

2010-2011; Isberg & Lindbland, 2005; Jowet et al., 2000, 2002, 2003).  Tränaren, 

som inte kan kontrollera sina känslor, som är negativt inställd mot sina idrottare, 

som bara belönar de bästa i sitt lag, skapar en negativ inställning i laget och 

idrottare jobbar bara ”för sig själv och sin egen skull” (Hassmen et al., 2003, 

2004; Bryant, 1988; Helgesson, 2011; Jowet et al., 2002, 2003). 

Tränaren ska försöka vara positivt inställd varje gång när denne kommer till 

träningen och ser sina idrottare (Helgesson, 2011; Rasmussen & Albrektsson, 

2009; Riksidrottsförbundet, 2005; Rydberg, 2005). Tränaren får inte blanda ihop 

sitt privata liv och sitt jobb (Bryant, 1988). 

Tränarens humör påverkar idrottares prestation. Om tränaren är positiv och är 

laddad inför träningen eller tävlingen så höjer han/hon automatiskt lagets 

motivation. Laget känner av att tränaren ”är med”, att de inte är ensamma (Bryant, 

1988). Och även om laget har förlorat eller idrottare har misslyckats så tränaren 

ska ändå försöka vara positiv inställd. Det känns lättare att klara av ett dåligt 

resultat om tränaren inte är negativ (Hassmen et al., 2003; Bryant, 1988; Jowet et 

al., 2002, 2003). Men man bör aldrig tolka en positiv inställning vid förlust som 

att tränaren inte bryr sig om resultatet (Hassmen et al., 2003; Isberg & Lindbland, 

2005; Bryant, 1988). Ett dåligt resultat kan också tolkas som ett positivt resultat. 

Till exempel kan tränaren säga följande: ”Bra att mitt lag förlorade. Jag ser nu 

brister i mitt arbete, ser svaga sidor hos mina idrottare. Jag ska förändra min 

teknik/taktik för att lyckas nästa gång, osv.” 

Tränaren ska också vara ärlig med sina idrottare. Idrottare ska vara säkra och ska 

kunna lita på sin tränare. Om en idrottare märker att tränaren driver med 

honom/henne, att tränaren pratar med hyckleri då blir det så att idrottaren kommer 

att sluta tro på sin tränare och ska försöka undvika att vara i kontakt med tränaren 
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(Hassmen et al., 2003, 2004; Isberg & Lindbland, 2005; Bryant, 1988; Rasmussen 

& Albrektsson, 2009; Lennartsson, 2007; Jowet et al., 2000, 2003) 

Tränaren ska intressera sig i sina idrottare, ska visa förståelse och sympati, ska 

vara beredd att hjälpa sina idrottare i svåra livssituationer (Jakobsson & Engström, 

2004; Hassmen et al, 2003; Engström & Redelius, 2002). Tränaren ska vara 

bestämd i sina handlingar, men får inte vara envis. Idrottare respekterar sådana 

tränare, som kan lyckas med sina mål utan hot eller våld, eller att de tvingar någon 

att göra något mot dennes vilja (Hassmen et al, 2003; Bryant, 1988). Idrottare 

särskilt elitidrottare respekterar inte tränarens svaghet eller att tränaren är barnslig. 

Varje undantag från bestämmelser i träningsplan tolkas som tränarens svaghet och 

inkompetens (Franzen & Petersson, 2004; Jowet et al., 2002, 2003) 

 

3.4 Viljemässiga egenskaper 

Tränaren ska vara beslutsam, modig, självkontrollerad, ska ha tålamod (Gerrevall 

et al., 2006). Om tränaren saknar tålamod, stressar sig hela tiden så kommer 

han/hon att misslyckas med sitt tränararbete (Eriksson, 2006). Idrottare kommer 

inte heller lyssna på sin tränare eftersom tränaren inte har auktoritet hos dem 

(Isberg & Lindbland, 2005; Karp, 2004). Tränaren som saknar självkontroll 

kommer inte att kunna lösa olika konflikter inom laget eller utanför laget. En 

sådan tränare kommer att kräva inkompetenta saker och orimliga 

problemlösningar (Bryant, 1988) 

 

3.5 Uppmärksamhet 

En stor betydelse för tränaren spelar uppmärksamhet. Under träningar kan uppstå 

vilka som helst situationer som kräver omedelbara lösningar och åtgärder 

(Eriksson, 2006; Hassmen et al., 2003; Bryant, 1988). Till exempel en idrottare 

ställer en fråga till tränaren som tränaren inte kan besvara direkt eller har svårt att 

visa hur en övning skall göras. Om tränaren blir förvirrad i den här situationen så 

kommer idrottarna att se det som en signal på att tränaren inte är kompetent. En 

smart tränare med en bra självkontroll ska inte visa något tecken på hans/hennes 

inre känslotillstånd (Eriksson, 2006; Bryant, 1988; Serova, 2009). Tränaren ska 

inte ljuga för sina idrottare eller försöka komma på något svar som inte stämmer 

med verkligheten. Tränaren ska utgå ifrån situationen. Om frågan handlar inte om 

ämnet som tränaren pratar om nu så kan denne hänvisa till att den frågan handlar 
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om ett annat ämne och passar inte nuläget, men tränaren kan lova att idrottaren 

kommer att få svar på den här frågan efter träningen eller vid nästa träning 

(Eriksson, 2006; Hassmen et al., 2003; Serova, 2009; Jowet et al., 2002, 2003, 

Bryant, 1988). 

Ju längre erfarenhet tränaren har desto lättare för denne att hitta lösningar för olika 

situationer.  

Men även framgångsrika tränare kan hamna i svåra situationer och deras 

uppmärksamhet spelar fortfarande en viktig roll (Lennartsson, 2007; Eriksson, 

2006; Hassmen et al., 2003; Jowet et al., 2002, 2003, Bryant, 1988) 

 

3.6 Minnesmässiga egenskaper 

Under träningen måste tränaren ha koll på många olika saker samtidigt som till 

exempel: hur övningar utförs, teknikens kvalité, träningstips och 

rekommendationer, tränings tempo, misstag som uppstår under träningen och dess 

korrigering, koll på idrottares humör, trötthet och hälsotillstånd. Tränaren måste 

också ha koll på sitt kroppsspråk, ansiktsuttryck och röstvolym.  Tränaren måste 

även ha koll på att idrottarna förstår vad han/hon säger, ha koll på disciplin och 

ordning (Eriksson, 2006; Jowet et al., 2002, 2003). Nyutbildade tränare med en 

liten erfarenhet har ofta problem med träningsundervisning.  De vanligaste 

misstagen är att en ny tränare lägger ner för mycket tid på den teoretiska delen 

samtidigt som denne tappar kontrollen över sina idrottare eller övervakar för 

mycket sina idrottare och tappar då den röda tråden och visar felaktiga övningar 

eller göra andra misstag (Bryant, 1988; Eriksson, 2006). 

I vissa fall för att inte avbryta träningen måste tränaren skjuta upp visa 

kommentarer eller träningstips tills en övning inte avslutas. Och detta kräver ett 

bra korttidsminne hos tränaren så att denne inte glömmer vad hon/han skulle säga 

till idrottare. (Bryant, 1988; Hassmen et al., 2003, 2009). 

 

3.7 Fysisk styrka hos tränaren 

Styrkan är också viktig för en framgångsrik tränare. Många övningar kräver god 

fysisk styrka, uthållighet, stabilitet, rörlighet och smidighet. Ju äldre tränaren blir 

desto snabbare försvinner muskelstyrka, uthållighet och rörlighet. Och tränaren 

måste bevara sin form så en hög nivå, det är ett krav för en framgångsrik tränare. 

Detta handlar om självträning, en bra kost, återhämtning. (Jowet et al., 2000, 
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2002, 2003, 2009; Bryant, 1988; Hassmen et al., 2003; Kenttä & Hassmén, 1999, 

2002; Henriksson & Sundberg, 2008). 

 

4. Ledarskap och dess stilar 

Efter flera års arbete som tränare, skapar varje tränare en individuell träningsstil 

eller några träningsstilar, som är anpassande för enskilda idrottare eller lag. 

Träningsstilar brukar förändras beroende på till exempel att gamla idrottare slutar 

med idrotten och deras plats tar nya unga idrottare eller att träningsteknik ändras 

(Turman, 2001; Bryant, 1988; Johnson, 1999). En tysk psykolog, Kurt Lewin, var 

den första psykologen som började studera ledarskapsstilar och träningsstilar. Han 

delade in ledarskapsstilar i delar: ”auktoritära” delen, ”demokratiska” delen och 

liberaliska” låt ske” delen. Hans system av termer används fortfarande i 

idrottsvärlden. Den individuella ledarstilen ”Min stil” grundas på en av dessa tre 

stilar: auktoritär, demokratisk eller liberalisk stil och tränarens egna kunskaper. 

Tränaren väljer en stil, lägger till sina kunskaper och erfarenheter och skapar en 

individuell ledarstil. (Malten, 2001; Lewin, et al.,1939; ledarskap.biz, 2012; 

Karttunen & Öster, 2007) 

 

5. Syftet 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilka egenskaper som är viktiga hos en 

framgångsrik tränare inom olika idrottsgrenar och från olika länder. 

 

6. Metod 

6.1 Design 

Utifrån syftet med denna uppsats att hitta de viktigaste egenskaperna hos en 

framgångsrik tränare, valdes en kvantitativ och en kvalitativ studie. De tidigare 

forskningsstudierna användes som en samlingsmetod för den kvalitativa delen i 

studien. Enkätundersökningen med öppna frågor och med en 10-siffrig skala 

valdes som en datainsamlingsmetod för den kvantitativa metoden. Enkäten 

innehöll 40 frågor om olika tränaregenskaper. Enkäten var egen konstruerad, 

godkändes av handledare, men testades inte på några personer innan den 

skickades ut till försökspersonerna. Resultatet redovisades i tabeller med siffror, 
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all data redovisades i medelvärde och egenskaperna valdes ut med tydligast 

resultat, där skillnaden inte var större än 1 poäng (+- 0,1). 

 

 6.2 Urval & försökspersoner 

Jag var bekant med de flesta av tränarna och deras idrottsområden. Jag gjorde ett 

bestämt val när jag valde intervjua dessa tränare.  

Jag var också medveten om att många tränare inte kunde besvara ärligt vissa 

frågor. Det finns ju en policy bland alla elittränare och hur deras uttalande 

påverkar deras professionella status. Jag valde att undersöka alla dessa tränare 

eftersom de är eller var framgångsrika inom sin idrottsgren och de är/var erfarna 

inom sin idrott. Det var också viktigt för undersökningen att tränarna skulle ha 

haft en lång idrottserfarenhet samt en idrottsvetenskaplig utbildning eller flera 

högre utbildningar på universitetet. Totalt delades 20 enkäter ut till tränargruppen 

i Sverige, Ryssland och Estland. Nio enkäter delades ut i Sverige, åtta enkäter i 

Östersund och en enkät i Stockholm. Två enkäter delades ut i Estland, Tallinn och 

nio enkäter delades ut i Ryssland, Saint Petersburg. Urvalet gjordes utifrån 

studiens syfte.  

Nio tränare representerade Sverige: 7 manliga tränare, deras medelålder var 52,8 

och 2 kvinnliga tränare, deras medelålder var 32,5. 

Nio tränare representerade Ryssland: 4 manliga tränare, deras medelålder var 39 

och 5 kvinnliga tränare, deras medelålder var 45,4. 

Två tränare representerade Estland: 2 kvinnliga tränare, deras medelålder var 25,5. 

Totalt var det 20 tränare som deltog i studien och deras medelålder var 40,9. Nio 

av dessa tränare var kvinnor, deras medelålder var 38,4. Elva av dessa tränare var 

män, deras medelålder var 43. Tränarnas bakgrund presenteras i resultatdelen. 

 

6.3 Datainsamling och procedur 

Datainsamlingen gjordes genom en egen konstruerad enkät med 40 olika frågor 

och med en 10-siffrig skala för varje fråga. Genom personlig kontakt, kontakt via 

telefon och email lämnades 20 enkäter ut till alla tränare. Deltagarna i studien 

informerades muntligt genom personlig kontakt och skriftligt (se bilaga) om 

studiens syfte, att de, som deltar i studien, skulle behandlas konfidentiellt, att 

deltagningen i studien var frivillig och de kunde avbryta undersökningen när som  

helst. Svaren skickades till min e-mail eller lämnades tillbaka vid personligt möte. 
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Korrigeringar skedde via telefon och Skype. Enkäten var på svenska och 

översattes även till ryska och engelska. Meningen att jag valde befinna mig vid 

några direkta observationer i Ryssland och Estland, när tränarna tränade sina 

idrottare, var att jag ville låta de tränarna agera i sin naturliga miljö. Efter sina 

träningar besvarade de direkt min enkät. Fördelen med dessa direkta observationer 

var att jag fick min data på plats. Datainsamlingen skedde under sommaren 2010. 

Dessutom kunde jag göra viktiga anteckningar, hur tränarna agerade under sina 

träningar och därefter koppla dessa anteckningar ihop med tränarnas svar. 

 

6.4 Bortfall 

Bortfallet innebär att deltagarna inte kan delta i undersökning och detta leder till 

att man inte kan använda all data (Ejlertsson, 2003). I min studie skedde ingen 

avbrytning och jag fick all data insamlad samt alla frågor i enkäten besvarades. 

 

6.5 Analys av data 

Enkäten, som användes i studien, bearbetades och ändrades flera gånger innan den 

delades ut. Bearbetningen skedde tillsammans med handledare på universitetet, 

som kontrollerade att enkäten var rätt utformad och hjälpte till med 

omformuleringar av vissa frågor. Det gjordes inga testutskick till möjliga 

försökspersoner. All data sammanfattades och bearbetades i programmet 

Microsoft Excel. Resultaten redovisade i tabeller. Undergrupperna i 

undersökningen skapades beroende på kön. All data redovisades i medelvärde. 

 

6.6 Reliabilitet 

Det kunde finnas en risk att tränarna inte skulle besvara ärligt vissa frågor och 

detta skulle visats sig, om enkäten blivit testad för reliabilitet. Med detta menas att 

ett antal personer testar enkäten vid upprepade tillfällen, för att testa 

reproducerbarheten. 

 

 6.7 Validitet 

Urvalsmetoden var fokuserad på att få en så klar bild av en framgångsrik tränare 

som möjligt.  

Men min enkät var inte testad på några försökspersoner innan den delades ut, 

därför kunde vissa frågor uppfattats felaktigt. Jag vill påpeka att tränarnas 
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bakgrund, deras utbildning och erfarenhet, deras professionella status är viktiga 

för validiteten. Till exempel att tränarna har en bra utbildning, energiska, erfarna, 

fokuserade på sitt jobb, ger en bra grund för att skapa en bild av en framgångsrik 

tränare. När jag skickade ut enkäterna till dem, så hade jag i åtanke att dessa 

tränare redan är framgångsrika och de kan hänvisa mig till egenskaperna, som är 

viktiga för en framgångsrik tränare. Jag kan konstatera att tränarna, som deltog i 

studien, var öppna och intresserade av den här undersökningen.  

 

6.8 Generalisering 

Uppsatsen redovisar inte uppfattningen om alla tränare i världen, som jobbar på 

elitnivån, dvs. egenskaperna bland elittränare varierar samt deras åsikter och 

tankar. Uppsatsen byggs på studier av 20 tränare inom olika sporter och mellan 3 

olika länder. Alla tränare jobbar eller har jobbat på en professionell nivå i sitt 

land. Nästan alla av tränarna har deltagit i europeiska mästerskapstävlingar, 

världsmästerskapstävlingar och världscuper, och Olympiska Spel. Nio av tränarna 

var kvinnliga tränare och elva var manliga tränare. Man måste acceptera att varje 

land och varje idrott har olika idrottspolicy som kan leda till olika 

idrottsförutsättningar.  

 

6.9 Etiska överväganden 

Alla tränare i studien informerades muntligt genom personlig kontakt och 

skriftligt (se bilaga) om studiens syfte, att de, som deltar i studien, skulle 

behandlas konfidentiellt, att deltagningen i studien var frivillig och de kunde 

avbryta undersökningen när som  helst och att informationen inte skulle kopplas 

till dem. 
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7. Resultat 

För att få en bättre bild av de tränarna som deltog i studien, redovisar jag 

information om tränarnas utbildning, erfarenhet och framgångar i form av tabeller 

7. 1 Tränarnas bakgrund 

Sverige 

Idrott Kön Utbildning Arbetserfarenhet Framgångar 
Puckelpist M GIH  Mer än 20 år som tränare VM medaljer, 

OS 2002 

Puckelpist M Skidförbundet 30 år som tränare VM medaljer, OS 

2002 

Cirkus Cirkör M Moscow State 

University of 

Culture and 

Arts 

Mer än 20 år som tränare Elever fortsätter sina 

karriärer i hela 

världen. 

Skidskytte M Idrottsvetenska

plig 

utbildning 

Mer än 14 år som tränare Nat.mästerskaps 

medaljer 

Skidskytte K Idrottspedagog 3 år som tränare Inga så länge 

Längdskidor M Tränarutbildnin

g 

Mer än 14 år som tränare VM & SM medaljer 

Längdskidor M GIH Mer än 13 år som tränare SM medaljer 

Alpint M Skidförbundet, 

MIUN 

Mer än 7 år som tränare Världscuper, 

Europacuper 

Rodd&Kanot K Idrottslärare, 

Kanot Steg 

Utbildning 1-3 

Mer än 23 år som tränare Medaljer EM & VM 

 

Estland 

Idrott Kön Utbildning Arbetserfarenhet Framgångar 
Konståkning K Idrottslärare med 

masterexamen i 

idrottsvetenskap, 

Tallinns 

Universitetet 

Har tränat 

konståkning i 17 år, 

har jobbat 5 år som 

tränare. 

EM & Europacuper 

Redskapsgymnastik 

Sports aerobics 

K Idrottslärare med 

kand.examen i 

idrottsvetenskap, 

Tallinns 

Universitetet. 

Har tränat 

redsk.gymnastik i 12 

år, har jobbat 3 år 

som tränare 

EM, Baltiska 

Mästerskap, 

Europacuper 

  

Ryssland 

Idrott Kön Utbildning Arbetserfarenhet Framgångar 
Puckelpist M National State 

University of 

Physical Education, 

Sport and Health, 

Saint-Petersburg 

Lång erfarenhet i 

puckelpist på 

professionel nivå. 

Jobbar som tränare 

sedan 2005 

Europeiskacuper, 

ryska cuper & RM 

Puckelpist M National State 

University of 

Physical Education, 

Sport and Health, 

Lång erfarenhet i 

puckelpist på 

professionel nivå. 

Jobbar som tränare 

RM & Ryska cuper 
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Saint-Petersburg sedan 2008 

Puckelpist K National State 

University of 

Physical Education, 

Sport and Health, 

Saint-Petersburg 

Lång erfarenhet i 

puckelpist på 

professionel nivå. 

Jobbar som tränare 

sedan 2005. 

RM & Ryska cuper, 

Europacuper. 

Puckelpist K National State 

University of 

Physical Education, 

Sport and Health, 

Saint-Petersburg & 

Moscow Institute of 

Physical culture 

and Sport 

Lång erfarenhet i 

puckelpist & alpint på 

professionel nivå. 

Jobbar som tränare 

sedan 2007.  

RM & Ryskacuper, 

Euroacuper, VM. 

Alpint K National State 

University of 

Physical Education, 

Sport and Health & 

The State Russian 

Hertzen 

Pedagogical 

University, Institute 

of Physical 

Education & Sport, 

Saint-Petersburg 

25 års erfarenhet som 

alpinåkare. Har 

jobbat som tränare i 

45 år. 

RM & Ryska cuper. 

Har tränat 

världskända 

idrottare i 

puckelpist, Sergey 

Shupletsov och 

Margarita Marbler 

(Oleynikova) 

Alpint K The State Russian 

Hertzen 

Pedagogical 

University, Institute 

of Physical 

Education & Sport, 

Saint-Petersburg 

Har tränat alpint i 15 

år. Har jobbat som 

tränare 25 år. 

RM & Ryska cuper 

Alpint K The State Russian 

Hertzen 

Pedagogical 

University, Institute 

of Physical 

Education & Sport, 

Saint-Petersburg 

Har jobbat som 

alpintränare ca 25 år. 

RM & Ryska cuper, 

Europacuper 

Alpint M National State 

University of 

Physical Education, 

Sport and Health, 

Saint-Petersburg 

Tränat alpint i 17 år, 

jobbat som tränare i 

20 år. 

RM & Ryska cuper 

Bergstigning M National State 

University of 

Physical Education, 

Sport and Health, 

Saint-Petersburg 

Tränat bergstigning 

& klättring i 30 år. 

RM 

 

7.2 Tränarnas syn på egenskaper 

Jag valde att välja ut de viktigaste egenskaperna, som har betyget över 9,0 (+- 0,1) 

poäng. Jag tänkte att skillnaden i 2 poäng, mellan 8 och 10, är ganska stor 

samtidigt, som skillnaden i 1  
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poäng är rimlig för jämförandet och det blir lättare jämföra statistiken, som inte 

sprider sig så bred åt olika håll, om den ligger inom gränsen på 1 poäng. Jag valde 

även nämna de egenskaperna som har det lägsta betyget under 7 poäng. De 

egenskaperna, som har en stabil position, dvs. de är viktiga för träningsarbeten, 

men samtidigt de kräver inte så mycket uppmärksamhet till sig, brukar ligga 

mellan 7,0 - 9,0 poäng. 

 

7.3 – Sverige 

Tabell 1.  

 
Frågorna/Nr. Puckelpist 

(män) 

Längd 

(män) 

Alpint 

(män) 

Biathlon 

(män+kvinnor) 

Kanot&Rodd 

(kvinnor) 

Cirkus 

(män) 

Alla i 

medelvärde 

1)Driftig 9,5 10 10 9,5 8 10 9,5 

2)Avspänd 8 5 8 7,5 10 8 7,7 

3) Blygsam 1,5 3 1 4,5 2 2 2,3 

4) Öppen 9 9 10 9,5 10 9 9,4 

5) Bestämd 9 10 7 9,5 8 8 8,5 

6) Artig 6,5 5 9 7,5 7 10 7,5 

7) Trevlig 6 5 9 9 9 9 7,8 

8) Behärskad 9 10 7 10 10 10 9,3 

9)Uppfinningsrik 8 7 9 9,5 10 8 8,5 

10) Krävande 8,5 8 6 8 6 9 7,5 

11)Målinriktad 9 10 9 9,5 9 9 9,2 

12)Beslutsam 10 10 7 10 8 7 8,6 

13)Koncentrerad 7,5 8 6 9 10 8 8,0 

14)Uppmärksam 8 8 8 9,5 10 9 8,7 

15)Logisk 8,5 5 8 7,5 6 9 7,3 

16)Kritisk 8,5 6 7 9 8 8 7,7 

17)Kreativ 9 6 8 9,5 9 9 8,4 

18)Flexibel 9 6 10 9 8 7 8,1 

19)Bra minne 7,5 7 5 8 6 7 6,7 

20)Förebild 8,5 6 7 9,5 10 9 8,3 

21)Visar övn-gar 6 6 4 9 7 6 6,3 

22)Kunskapsrik 9,5 8 10 10 9 7 8,9 

23)Kommunikabel 9 9 10 10 10 9 9,5 

24)Lär ut 9,5 9 10 10 9 9 9,4 

25)Gillar arbete 9,5 9 9 10 10 10 9,5 

26)Instruerar 9,5 9 8 9 9 7 8,5 

27)Psy&Fys 8 7 8 9,5 10 8 8,4 

28)Rådgivning 8,5 9 8 8,5 8 8 8,3 

29)Förklarar bra 9,5 9 9 9,5 10 10 9,5 

30)Utvecklar sig 9 8 9 9 9 9 8,8 

31)Följer utveckl. 9 10 8 10 10 9 9,3 

32)Psyk. tillstånd 8 8 6 10 10 7 8,1 

33)Miljö 7,5 9 8 9 10 8 8,5 
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34)Förtroende 8 9 10 10 10 9 9,3 

35) Tydligt tal 7 5 6 9 6 7 6,6 

36)Argumentation 7,5 10 7 10 9 7 8,4 

37)Kroppsspråk 8 5 8 8,5 10 7 7,7 

38) Rättvis 9 9 7 9,5 10 8 8,7 

39)Önskemål 8 10 8 9,5 7 9 8,5 

40)Beröm/kritik 7 4 10 8,5 8 10 7,9 

 

 

7.4– Ryssland 

Tabell 2.  

 
Frågorna/Nr. Puckelpist 

(män+kvinnor) 

Alpint  

(män+kvinnor) 

Klättring/ 

Berg-ng (män) 

Alla i 

medelvärde 

1)Driftig 10 10 10 10 

2)Avspänd 7,5 7 8 7,5 

3) Blygsam 1 1 1 1 

4) Öppen 9 8 7 8 

5) Bestämd 10 10 10 10 

6) Artig 7,5 9 9 8,5 

7) Trevlig 6,7 7 8 7,2 

8) Behärskad 10 10 7 9 

9)Uppfinningsrik 10 9,5 9 9,5 

10) Krävande 10 10 10 10 

11)Målinriktad 10 10 10 10 

12)Beslutsam 10 10 10 10 

13)Koncentrerad 10 10 10 10 

14)Uppmärksam 10 10 10 10 

15)Logisk 10 9 9 9,3 

16)Kritisk 10 9,5 9 9,5 

17)Kreativ 9 9 8 8,6 

18)Flexibel 7 7,5 7 7,1 

19)Bra minne 9 8,5 10 9,1 

20)Förebild 8,5 10 10 9,5 

21)Visar övn-gar 10 7 9 8,6 

22)Kunskapsrik 9 8,5 10 9,1 

23)Kommunikabel 8,2 9,2 10 9,1 

24)Lär ut 8,5 9,5 10 9,3 

25)Gillar arbete 10 9,5 10 9,8 

26)Instruerar 9 9 10 9,3 

27)Psy&Fys 8 7,5 8 7,8 

28)Rådgivning 8,5 9,5 8 8,6 

29)Förklarar bra 8,5 9 10 9,1 

30)Utvecklar sig 10 10 10 10 

31)Följer utveckl. 10 9 8 9 

32)Psyk. tillstånd 8,2 8,5 8 8,2 

33)Miljö 8 8,7 8 8,2 

34)Förtroende 8 9 10 9 

35) Tydligt tal 8 7,7 8 7,9 

36)Argumentation 9 8,7 9 8,9 

37)Kroppsspråk 6 6,7 8 6,9 

38) Rättvis 10 9,5 10 9,8 

39)Önskemål 6,5 7,2 8 7,2 

40)Beröm/kritik 10 9,2 10 9,7 
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7.5  – Estland 

Tabell 3.  

Frågorna/Nr. Konståkning 

(kvinnor) 

Redskaps-gymnastik/ 

sporst aerobics (kvinnor) 

Alla i 

medelvärde 

1)Driftig 10 10 10 

2)Avspänd 6 4 5 

3) Blygsam 1 1 1 

4) Öppen 9 10 9,5 

5) Bestämd 10 10 10 

6) Artig 7 5 6 

7) Trevlig 8 8 8 

8) Behärskad 10 10 10 

9)Uppfinningsrik 10 10 10 

10) Krävande 10 10 10 

11)Målinriktad 10 10 10 

12)Beslutsam 9 10 9,5 

13)Koncentrerad 10 10 10 

14)Uppmärksam 10 9 9,5 

15)Logisk 8 5 6,5 

16)Kritisk 10 9 9,5 

17)Kreativ 9 8 8,5 

18)Flexibel 7 7 7 

19)Bra minne 9 9 9 

20)Förebild 9 10 9,5 

21)Visar övn-gar 10 5 7,5 

22)Kunskapsrik 10 10 10 

23)Kommunikabel 8 7 7,5 

24)Lär ut 9 10 9,5 

25)Gillar arbete 10 10 10 

26)Instruerar 10 10 10 

27)Psy&Fys 8 8 8 

28)Rådgivning 8 6 7 

29)Förklarar bra 8 10 9 

30)Utvecklar sig 10 10 10 

31)Följer utveckl. 10 10 10 

32)Psyk. tillstånd 8 7 7,5 

33)Miljö 7 5 6 

34)Förtroende 8 9 8,5 

35) Tydligt tal 8 7 7,5 

36)Argumentation 9 8 8,5 

37)Kroppsspråk 10 6 8 

38) Rättvis 8 6 7 

39)Önskemål 7 10 8,5 

40)Beröm/kritik 7 3 5 
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7.6  – Alla tränare i alla sporter 

 

Tabell 4. Alla tränare tillsammans (alla sporter) 

 
Frågorna/Nr. Estland: alla sporter 

(kvinnliga tränare) 

Ryssland: alla 

sporter (m + k 

tränare) 

Sverige: alla sporter 

(m + k tränare) 

Medelvärde 

1)Driftig 10 10 9,5 9,8 

2)Avspänd 5 7,5 7,7 6,7 

3) Blygsam 1 1 2,3 1,4 

4) Öppen 9,5 8 9,4 8,9 

5) Bestämd 10 10 8,5 9,5 

6) Artig 6 8,5 7,5 7,3 

7) Trevlig 8 7,2 7,8 7,7 

8) Behärskad 10 9 9,3 9,4 

9)Uppfinningsrik 10 9,5 8,5 9,3 

10) Krävande 10 10 7,5 9,1 

11)Målinriktad 10 10 9,2 9,7 

12)Beslutsam 9,5 10 8,6 9,3 

13)Koncentrerad 10 10 8,0 9,3 

14)Uppmärksam 9,5 10 8,7 9,4 

15)Logisk 6,5 9,3 7,3 7,7 

16)Kritisk 9,5 9,5 7,7 8,9 

17)Kreativ 8,5 8,6 8,4 8,5 

18)Flexibel 7 7,1 8,1 7,4 

19)Bra minne 9 9,1 6,7 8,2 

20)Förebild 9,5 9,5 8,3 9,1 

21)Visar övn-gar 7,5 8,6 6,3 7,4 

22)Kunskapsrik 10 9,1 8,9 9,3 

23)Kommunikabel 7,5 9,1 9,5 8,7 

24)Lär ut 9,5 9,3 9,4 9,4 

25)Gillar arbete 10 9,8 9,5 9,7 

26)Instruerar 10 9,3 8,5 9,2 

27)Psy&Fys 8 7,8 8,4 8,0 

28)Rådgivning 7 8,6 8,3 7,9 

29)Förklarar bra 9 9,1 9,5 9,2 

30)Utvecklar sig 10 10 8,8 9,6 

31)Följer utveckl. 10 9 9,3 9,4 

32)Psyk. tillstånd 7,5 8,2 8,1 7,9 

33)Miljö 6 8,2 8,5 7,5 

34)Förtroende 8,5 9 9,3 8,9 

35) Tydligt tal 7,5 7,9 6,6 7,3 

36)Argumentation 8,5 8,9 8,4 8,6 

37)Kroppsspråk 8 6,9 7,7 7,5 

38) Rättvis 7 9,8 8,7 8,5 

39)Önskemål 8,5 7,2 8,5 8,0 

40)Beröm/kritik 5 9,7 7,9 7,5 
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7.7 Summering: De viktigaste egenskaperna 

Alla tränare tillsammans är överens om dessa 20 egenskaper, som valdes ut, som 

de mest viktigaste för en framgångsrik tränare. 

Tabell 5. 

Tränarnas syn på egenskaperna 

1) Driftig 9,8 p 

2) Målinriktad 9,7 p 

3) Gillar arbete 9,7 p 

4) Vill utveckla sig 9,6 p 

5) Bestämd 9,5 p 

6) Behärskad 9,4 p 

7) Uppmärksam 9,4 p 

8) Kan lära ut 9,4 p 

9) Följer utvecklingen hos sina idrottare 9,4 p 

10) Uppfinningsrik 9,3 p 

11) Beslutsam 9,3 p 

12) Koncentrerad 9,3 p 

13) Kunskapsrik 9,3 p 

14) Instruerar 9,2 p 

15) Förklarar bra 9,2 p 

16) Krävande 9,1 p 

17) Förebild 9,1 p 

18) Öppen 8,9 p 

19) Kritisk 8,9 p 

20) Skapar förtroende 8,9 p 

 

8. Diskussion 

Alla tränare från min studie fokuserar sig först mest på saker, som är mer 

yrkesmässiga, till exempel: erfarenhet, kunskaper, vetande, beslutsamhet, 

disciplin, kreativitet i svåra situationer. Sedan fokuserar sig tränarna mer på 

pedagogiska egenskaper som: känslighet, trivsel, vänlighet. Enligt de flesta av 

tränarna, som är äldre och som har en lång erfarenhet inom sina idrotter, dessa 

känslomässiga egenskaper är inte avgörande i träningsarbetet. ”För mycket 

påhittat beröm eller kritik kan skada mer än att hjälpa”, motiverade de.  

De svenska tränarna anser att egenskaperna (se tabell 1, rubrik 7.2 Sverige) som 

riktar sig mot kommunikation och pedagogik, är ganska viktiga, att relation och 

närhet har en större vikt än resultat. Svenska tränare vill se en mer demokratisk 

ledarstil av Kurt Lewin. I motsatts till de svenska tränarna hade de ryska tränarna 

andra åsikter. De väljer egenskaperna (se tabell 2, rubrik 7.3 Ryssland) som också 

innefattar de pedagogiska momenten, men vi ser också att mer idrottsmässiga 

faktorer påverkar deras val, som exempelvis att tränaren bör kräva mer, att 

tränaren är mer målinriktad och koncentrerad. Egenskaperna, som ryska tränare 
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nämner, är mer inriktade mot resultat och mål. Alla estniska tränare nämner 

egenskaperna som har både pedagogiska riktlinjer samt riktlinjer mot resultat och 

mål (se tabell 3, rubrik 7.4 Estland) 

I en D-uppsats från GIH av Rasmussen & Albrektsson (2009) framgick att ” 

Fotbollstränarna var tydligast med att anse att man bör ha en viss distans i sin 

relation till idrottaren...”. Rasmussen & Albrektsson (2009) förklarade situationen 

att tränarnas och idrottarnas samspel i fotboll påverkas av deras kontrakt med 

klubben, tidsmässiga faktorer. I min studie framkom att relationen mellan tränare 

och idrottare beror på idrottsmässiga faktorer. Detta också nämndes av Rasmussen 

& Albrektsson (2009) i deras studie när det gäller friidrottstränare och idrottare: 

”... medan friidrottstränare beskrev att han inte hade några gränser för hur nära 

han ville komma den aktive”.  

Resultatet från min studie skiljer sig från resultaten från tidigare studier av Maby 

(1997), Zakrajseka et al (2007), Westre & Weiss (1991) som menade att 

”tränarens ledartsil som grundas på en demokratisk ledarstil, med mycket stöd 

och beröm, skapar ett samspel mellan tränaren och dennes idrottare”. I mitt 

arbete motiverade de erfarna tränarna att ”för mycket beröm kan skada mer än att 

hjälpa”. I min studie framgick att tränarna från Estland och Ryssland vill se en 

blandning av en auktoritär ledarstil och demokratisk stil av Kurt Lewin för att få 

ett bättre samspel mellan sig och deras idrottare. Hur menar de? Estniska och 

ryska tränare, utifrån deras svar, vill se en självsäker tränare som styr hela 

träningprocessen, som bestämmer vad idrottarna ska göra och inte göra, en tränare 

som ska vara seriös och fokuserad på mål under träningen, men samtidigt vill de 

att en sådan tränare ska argumentera sina handlingar och att deras idrottare ska få 

diskutera med sin tränare förbättringar, förslag och åsikter. Ryska erfarna tränare 

vill också se en tränare med goda träningskunskaper och utbildning, eftersom 

utbildningen, enligt de ryska tränarna, påverkar tränarens ledarstil och idrottarnas 

progression. Denna förklaring stämmer överens med Horn (2002), Hiam (2006), 

Bryant (1988) och en annan motivering i en studie av Karin Söderkvist (2008). 

Hon skrev följande i sin studie att: ” Ju äldre och mer erfarna de aktiva blir ju 

mer kräver de att tränaren ska ha kunskap, det är viktigt en tränare utbildar sig 

och att utbildningen innefattar olika delar.” Söderkvist (2008) referade också till 

en annan studie av Tunander och Wigblad (2006) där hon skrev att ” I Tunander 



26 

 

och Wigblads studie (2006) visades det att tränarens kunskap hade stor betydelse 

för de aktivas åsikt om ledarskapet var bra eller dåligt.” 

Min studie har också visat ett samband med de andra studierna, där framgår att 

sådana egenskaper som empati, respekt, öppenhet, trevlighet, positiv inställning, 

osv., skapar en bra träningsmiljö (Jowett & Cockerill, 2002 & 2003; Jowett & 

Meek, 2000; Jowett & Don Carolis, 2003 och Jowett, 2003). Andra positiva 

egenskaper som nämndes i min studie: tänker utan stereotyper, vågar misslyckas, 

om tränaren motiverar och inspirerar sina idrottare, då måste den själv visa 

inspiration och motivation och ladda oss med energi, stämde överens med Hiam 

(2006) som också skrev att tränaren bör var motiverad inför sina idrottare.  

Negativa egenskaper som nämndes i min studie, till exempel ” tränaren har en 

liten idrottserfarenhet, vågar inte ta beslut på egen hand, är rädd för mer erfarna 

och professionella idrottare, dricker alkohol, egoistiskt beteende, ”jag har rätt, 

andra har fel”, negativt beteende och ilska mot barn, att tränaren sviker sina 

idrottare och fysisk övergrepp” nämndes också i studierna av Balague, (1999), 

Brackenridge, (2001), Berscheid, (1999), Franzén & Peterson, (2004) och Jowett, 

(2003), att dessa egenskaper leder till instabil miljö med ständiga konflikter. 

Dessa egenskaper handlar om fysisk övergrepp, våld, att tränaren inte respekterar 

idrottare som individer, osv. 

I studien av Jowett  et al. (2003), tog hon upp en sak om relationer mellan 

framgångsrik tränare och dennes adepter. Jowett et al. (2003) skrev att ”nära 

relationer mellan tränaren och idrottaren kan leda till etiska och professionella 

problem”. I min studie nämndes samma problem av några ryska tränare, att” ”när 

tränaren skapar en lugn och trevlig träningsmiljö, så är det fortfarande viktigt att 

tränaren behåller gränsen mellan sin relation med sina idrottare. Om tränaren 

och dennes idrottare blir som ”nära vänner”, då blir det väldigt svårt att 

kontrollera träningsprocessen och fortsätta träna idrottaren/idrottarna.”. En rysk 

tränare i klättring & bergstigning gjorde också en bra formulering om denna 

egenskap. Han skrev följande: ”tränaren är ingen släkt, tränaren gör bara sitt 

jobb, men det är svårt att jobba med en otrevlig person”. 

I samma studie (2005) skrev Jowett et al. att ”tränaren måste alltid utveckla sig 

och sin potential”. Tränarna från min studie satte ett högt betyg på denna 

egenskap och betonade med egna formuleringar trovärdigheten om egenskapen 

”egen utveckling” att: ”idrotter och tekniker förnyas regelbundet och om tränaren 
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vill vara med och inte hamna bakom, att inte förlora sina positioner så är det ett 

måste för honom/henne att förbättra sina kunskaper.” 

I en rapport från Riksidrottsförbundet (Eriksson, 2006:7) skrev författaren att: ” 

det idrottsmedicinska området inte är så mycket instuderat, förklarligt nog 

eftersom man på elitnivå normalt har andra som sköter den sektorn.” Denna 

motivering stämmer överens med egenskapen ” att tränaren känner till 

psykologiska och fysiologiska egenskaper hos sina idrottare” från min studie. 

Egenskapen motiverades som: ”en nyckel för att kunna coacha på ett bra sätt. 

Tränaren måste fördjupa sig i sina idrottare och måste även förstå hur dennes 

idrottare mår fysiskt och mentalt. Utan sådana detaljer kan tränaren lätt förlora 

sina idrottare, även de starkaste.” Men alla som deltog i studien kom även 

överens att ”tränaren inte behöver kunna allt, att det finns andra specialister, som 

sjukgymnaster, idrottspsykologer eller idrottsfysiologer, som kan hjälpa till.” 

Motiveringar i min studie att tränaren måste vara en förebild för sina idrottare, 

stämmer överens med rapporten från Riksidrottsförbundet (Eriksson, 2006:7), där 

författaren skriver att tränaren bör vara kunskapsrik, engagerad, ha egen aktiv 

karriär och egen drivtkraft. Idrottarna inspireras av en sådan tränare. Tränaren 

måste hela tiden ha koll på sig själv, växa och ha ett stort krav på sig själv, dessa 

egenskaper stämmer också överens med samma rapport från Riksidrottsförbundet, 

där Eriksson skriver att tränaren måste ha sådana egenskaper, som till exempel 

”vilja till egen utveckling”. Tränarna i min studie skrev att ”det är omöjligt att 

lära idrottare att respektera sin idrott och sitt jobb, om tränaren själv kommer för 

sent till träningar eller avbokar sina aktiviteter”. Jag hänvisar igen till rapporten 

från Riksidrottsförbundet (Eriksson, 2006:7) och ser att denna motivering från 

min studie går ihop med egenskaperna, ”kompetens”, ”trygg” och ”strukturerad”. 

En otålig tränare kan inte genomföra ett lyckat pedagogiskt arbete med sina 

idrottare, eftersom tränaren inte har auktoritet hos sina idrottare. Otåliga tränare, 

som vill uppnå snabba resultat, överbelastar sina idrottare, vilket strider mot 

principen om gradvis fysiskt träning och återhämtning. Tränaren, som saknar 

självbehärskning, kommer inte att kunna lösa olika konflikter inom laget eller 

utanför laget. Om tränaren inte är tålmodig och stenhård i sin taktik, så kommer 

den att misslyckas med sitt arbete, dennes idrottare ska inte följa tränarens regler 

och bestämmelser, idrottarna ska inte lyssna på sin tränare. Alla dessa förklaringar 

och motiveringar, som tränarna från min studie angav, understryker betydelsen av 
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”tålamod”, ”social kompetens”, ”långsiktighet”, ”människokännedom” och de 

andra egenskaperna, som nämns i rapporten från Riksidrottsförbundet (Eriksson, 

2006:7) och i studien av Redelius, (2002). 

Tränaren får absolut vara glad, ledsen, arg, får visa sina känslor, men tränaren får 

inte överdriva med sådana känslor, tappa humöret och självkontrollen, börja prata 

med en förolämpande ton. Om tränaren är öppen så underlättar det 

kommunikationen mellan tränaren och idrottare.  Tränaren bör alltid vara lugn och 

självkontrollerad. Intellektuella egenskaper hjälper till att hitta rätta lösningar i 

konfliktsituationer och hitta nya vägar och sätt i träning och pedagogiskt arbete. 

Dessa motiveringar stämmer också med resultaten från Riksidrottsförbundet 

(Eriksson, 2006:7; Gerrevall, Carlsson & Nilsson, 2006:1). 

 

8.1 Resultatdiskussionen 

8.1.1 Svenska tränare 

När jag analyserade svenska manliga tränare, så nämde de 11 av 40 egenskaper, 

som de tycker är mest vikitga (se tabell 1, rubrik 7,3 Sverige). Högsta betyget fick 

egenskapen ”Driftig” 9,9 poäng. Egenskapen ”driftig” motiverades, som en viktig 

egenskap eftersom det är ju tränaren som leder gruppen till ökad prestation och 

han/hon måste vara energiska och driftiga så att gruppen ska följa efter dem. 

Egenskapen ”blygsam” framkom, som en oviktig egenskap, med förklaringen att 

om tränaren är blygsam så det blir svårt för denne att styra sina idrottare. 

Motiveringar kring egenskapen ”visa övningar på egen hand” handlade om att det 

är viktigt för unga idrottare. När det gäller analys av svenska kvinnliga tränare så 

nämnde de 27 av 40 egenskaper som har betyget över 9 poäng. 8 av dessa 

egenskaper har det högsta betyget 10 poäng. Det var också intressant med 

egenskapen ”blygsam”, eftersom en kvinnlig tränare satte en ”8” på den. Detta 

förklarades  med tränarens unga ålder samt att hon har jobbat en kort period som 

tränare och inte van att ta kommandot med 100 %.  Andra genskaperna med lägsta 

betygen ”artig” och ”logisk” motiverades att tränaren får vara artig mot sina 

idrottare om situationen kräver det. Det är också viktigt att tränaren inte följer 

exakt efter träningsböcker, att tränaren ska träna lite mer kreativt om situationen 

låter göra det. Denna förklaring gäller egenskapen ”logisk”. Resultaten visade att 

svenska manliga och kvinnliga tränare tillsammans, valde ut 11 av 40 egenskaper 
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som de tycker är mest intressanta och viktiga. Inga av de valda egenskaperna fick 

betyget 10. Högsta betyget fick fyra egenskaper med betyg 9,5. Lägsta betyget 

fick egenskaperna: ”blygsam” 2,3 poäng, ”tränaren visar övningar på egen hand”  

6,3 poäng och förklarades genom att det är viktigt för unga idrottare, att de lär sig 

snabbare när tränaren visar övningarna på egen hand, ”tränaren har ett bra minne” 

6,7 poäng och motiverades att tränaren bara måste komma ihåg det viktigaste, och 

”tydligt tal” fick 6,6 poäng och motiverades att det finns andra sinneskanaler och 

att det är inte så viktigt att prata tydligt om man har ett bra kroppsspråk samt 

tränaren kna visa övningar på egen hand. 

 

8.1.2 Ryska tränare 

När jag gjorde analysen av ryska manliga tränare så framkom det att de ryska 

manliga tränare valde ut 20 av 40 egenskaper som är viktiga för dem. 8 av dessa 

egenskaper fick högsta betyget 10 poäng (se tabell 2, rubrik 7,4 Ryssland). Om vi 

tittar på egenskaperna med lägsta betyget så ser vi att ryska tränare inte fokuserar 

sig så mycket på dessa egenskaper och egenskaperna ”trevlig” och ”flexibel” 

verkar som oviktiga egenskaper. Motiveringen förklarade saken genom att 

tränaren blir hårdare när träningen börjar och trevligt beteetende går lite åt sidan 

men försvinner inte, istället blir beteendet mer träningsinriktad och blir fokuserad 

mer på träningsmiljö så att olika yttre faktorer inte påverkar idrottarens träning. 

Flexibilitet går också åt sidan så länge en viss situaition inte börjar kräva någon 

förändring.  

När jag analyserade ryska kvinnliga tränare så nämnde de 30 egenskaper av 40 

egenskaper som de tycker är relevanta. 15 av dessa egenskaper har det högsta 

betyget  10 poäng, ( se tabell 2, Ryssland). Egenskapen ”önskemål” förklarades 

genom att tränaren lägger fokus på idrottarens önskemål, men, om dessa önskemål 

är lämpliga just för den träning eller situation. Om önskemålen inte passar just för 

detta träningsmoment så läggs de åt sidan och ”sparas” tills de blir relevanta. 

Ryska manliga och kvinnliga tränare tillsammans nämnde 26 olika egenskaper av 

40, som enligt de mest är relevanta och viktiga. 8 av dessa egenskaper har det 

högsta betyget 10 poäng (se tabell 2, rubrik 7,4 Ryssland). Egenskapen 

”kroppspråk” och varför den har ett betyg runt 7 poäng, förklarades genom att 

inom puckelpist och alpint använder tränare ett visst antal speciella gester, till 

exempel gester för rygghållning eller för knäarbete, som repeteras och visas 
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ständigt för idrottare. Dessutom kan man inte använda kroppsspråket för att rätta 

idrottarens teknik, när idrottaren åker i pisten. 

 

8.1.3 Estniska tränare 

Estniska kvinnliga tränare nämnde 20 av 40 egenskaper som är viktiga för dem (se 

tabell 3, rubrik 7,5 Estalnd). 12 av dessa egenskaper har högsta betyget 10 poäng. 

Egenskaperna med lägsta betyget förklarades genom att konståkning och 

redskapsgymnastik samt sports aerobics är specifika sporter, att tränaren kan inte 

bli artig och avspänd med 100 % mot sina idrottare. Träningssituationer låter inte 

göra det. Samma sak gäller träningsmiljön. Estniska tränare skrev att 

”konståkning och redskapsgymnastik är sporter med en hög skadefrekvens, 

tränaren befinner sig hela tiden bland sina idrottare och måste styra sina adepter 

med hård hand, annars kan vad som helst negativt hända och för att undvika 

sådana konsekvenser måste tränaren strunta i vissa saker, som är mindre relevanta 

under träningen och koncentrera sig mycket mer på andra saker som kräver extra 

fokus på sig.” 

 

8.2 Metoddiskussionen 

Jag kände de flesta av tränarna och mitt val berodde på att jag visste att alla de var 

framgångsrika inom sina sporter. Denna sak var en stor fördel för min studie. När 

jag gjorde denna studie och gjorde enkätundersökningen så hade jag i åtanke att 

någon eller några av tränarna inte skulle kunna besvara ärligt vissa frågor. Denna 

orsak berodde på att tränarnas uttalande kunde påverka deras professionella status. 

Men ändå upplevde jag att tränarna berättade vad de verkligen tyckte och tänkte. 

Nackdelen med enkätintervjuerna via mail var att det tog en viss tid att få ihop alla 

svar, att man kunde ge ett bättre intryck i sina svar och inte visa sina svaga sidor, 

och att man kunde besvara frågorna utan någon motivering, fast det var få svar, 

som saknade förklaringar. 

 

9. Sammanfattning 

Min studie visade att idrottsresultat och tränarens kunnighet avgörs av dennes 

kunskaper, utbildning och erfarenhet. Studien har också visat att de mest 

professionellt viktiga egenskaperna hos tränaren är moraliska, logiska, 
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intellektuella, driftiga, bestämda, kommunikationsmässiga, krävande och att 

tränaren behåller och förbättrar sin kunskapsnivå. Estniska tränare väljer 

egenskaperna som riktas mot pedagogik, resultat och progression. Ryska tränare 

väljer egenskaperna som fokuserar sig mest på resultat, progression och 

prestation. Svenska tränare väljer egenskaperna som är riktade mot förståelse, 

kommunikation och pedagogik. 

 

10. Framtidsforskning 

Min studie omfattar tränare från olika idrottsgrenar. Det skulle vara intressant att 

göra en undersökning i framtiden, som bara skulle handla om sporter, som liknar 

varandra, till exempel skidskytte och längdskidor, redskapsgymnastik och 

konstgymnastik, alpint och puckelpist, jämföra olika bollsporter med varandra 

samt undersöka vintersporter med vintersporter och sommarsporter med 

sommarsporter, för att få en tydligare bild av tränarens viktiga egenskaper.  
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12. Bilaga 1 

Enkät till tränare 

 

Hej! 

Mitt namn är Dmitrij Kasyanov och jag är student på Mittuniversitetet i 

Östersund, som skriver nu en C-uppsats inom idrottspsykologi. Jag läser det 

idrottsvetenskapliga programmet som syftar till att utbilda framtida tränare inom 

idrotts- och fritidssektorn samt inom hälso- och sjukvårdsområden och inom 

elitidrotten.  

Min idrottsliga bakgrund ligger inom alpint & puckelpist i 20 år.  

Syftet med min C-uppsats är att undersöka vilka egenskaper är viktiga hos en 

framgångsrik tränare inom olika idrottsgrenar.  

Jag skriver till Dig med den anledningen att du är en person med en god 

idrottserfarenhet, vilket gör att du kan hjälpa mig att skriva ett bra vetenskapligt 

arbete. Det vad jag efterfrågar är att genomföra en enkätundersökning med dig om 

dina synpunkter på de viktigaste egenskaperna och förmågorna hos en 

framgångsrik tränare. Du kan utgå ifrån en vanlig träningssituation! 

Det är viktigt att du besvarar alla frågor med ett svarsalternativ på varje fråga. 

Enkäten består av 40 öppna frågor . Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt! 

Det är endast jag, som kommer att se dina svar och bearbeta dem. Dina svar 

kommer inte heller kunna kopplas till dig. Resultaten kommer att redovisas i form 

av tabeller. 

Enkäten kommer att ta ca 15-20 minuter att besvara. 

Om du har några frågor eller vill ta del av det färdiga resultatet är du naturligtvis 

välkomna att höra av dig. 

 

 

Med vänliga hälsningar! 

Dmitrij Kasyanov 

Mobilnummer: 073-588 17 01 

E-post: dmitrij_kasyanov@yahoo.se 

 

 

mailto:dmitrij_kasyanov@yahoo.se
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Bakgrundsfrågor för tränare: 

 

Man     Kvinna 

Ålder: ____ 

Vilken idrott tränar du? 

__________________________________________________________________

Vilken tränarutbildning har du? 

__________________________________________________________________ 

Hur länge har du jobbat som tränare på denna nivå?  

__________________________________________________________________ 

Hur länge har du jobbat som tränare totalt? 

__________________________________________________________________ 

Vad värderar du som din främsta framgång som tränare? 

__________________________________________________________________ 

Berätta om en minnesvärd händelse med din/dina idrottare? 

__________________________________________________________________ 

 

Frågeformulär: 

 

1 – oviktigt 

5 - viktigt 

Markera Dina svar genom att ringa in motsvarande siffra                          10 - mycket 

viktigt 

 

1. Är det viktigt att tränaren är driftig?                              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

2. Är det viktigt att tränaren är avspänd?                           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

3. Är det viktigt att tränaren är blygsam?                           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

4. Är det viktigt att tränaren är öppen?                              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

5. Är det viktigt att tränaren är bestämd?                           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

6. Är det viktigt att tränaren är artig?                                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
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Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

 

7. Är det viktigt att tränaren är trevlig?                              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

8. Är det viktigt att tränaren behärskar konflikter?            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

9. Är det viktigt att tränaren är uppfinningsrik?                 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

10. Är det viktigt att tränaren är krävande?                        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

11. Är det viktigt att tränaren är målinriktad?                    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

12. Är det viktigt att tränaren är beslutsam?                      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

13. Är det viktigt att tränaren har en god koncentration?  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

14. Är det viktigt att tränaren är uppmärksam?                  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

15. Är det viktigt att tränaren är logisk i sitt arbete?          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

16. Är det viktigt att tränaren är kritisk i sitt arbete?         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

17. Är det viktigt att tränaren är kreativ?                           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

18. Är det viktigt att tränaren är flexibel?                          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

19. Är det viktigt att tränaren har ett bra minne?               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

20. Är det viktigt att tränaren är en bra förebild?               1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

21. Är det viktigt att tränaren visar övningar?                   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 
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22. Är det viktigt att tränaren har tillräckligt med kunskaper inom sin idrott?                       

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

23. Är det viktigt att tränaren kommunicerar?                   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

24. Är det viktigt att tränaren har förmågan att lära ut?     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

25. Är det viktigt att tränaren tycker om sitt arbete?          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

26. Är det viktigt att tränaren kan instruera idrottare?       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________

_________________ 

27. Är det viktigt att tränaren känner till psykologiska och fysiologiska 

egenskaper hos idrottare? 

                                                                                           1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

28. Är det viktigt att tränaren kan ge rådgivning inom psykologi och fysiologi?                                   

                                                                                            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

29. Är det viktigt att tränaren är bra på att förklara?          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

30. Är det viktigt att tränaren förbättrar regelbundet sina kunskaper?                                   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

 

31. Är det viktigt att tränaren följer den fysiska och psykologiska utvecklingen 

hos idrottare?            

                                                                                            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

32. Är det viktigt att tränaren tar hänsyn till idrottarens psykiska tillstånd i sin 

kommunikation?         

                                                                                            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

33. Är det viktigt att tränaren skapar en trevlig miljö?      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

34. Är det viktigt att tränaren kan skapa förtroende?         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 
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35. Är det viktigt att tränaren har tydligt uttal?                  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

36. Är det viktigt att tränaren argumenterar sina handlingar?                                   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

37. Är det viktigt att tränaren har tydligt kroppsspråk?     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

38. Är det viktigt att tränaren är rättvis mot alla?              1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

39. Är det viktigt att tränaren lyssnar på önskemål?          1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

40. Är det viktigt att tränaren berömmer mer, kritiserar mindre?                             

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Du kan motivera kortfattat varför?: 

______________________________________________________________________ 

 

 

Skriv gärna om andra positiva egenskaper som en framgångsrik tränare ska ha: 

 

__________________________________________________________________ 

Skriv gärna om negativa egenskaper som kan finnas hos en framgångsrik tränare: 

 

__________________________________________________________________ 

Stort tack för din hjälp! 

 

 


