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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med studien var att undersöka hur kvinnliga atleter i lagidrotter upplever relationen 

med coachen samt ta reda på atleternas upplevelse av relationens betydelse för prestationen. 

Följande frågeställning undersöktes “Hur upplever den kvinnliga atleten relationen med sin 

coach utifrån de fyra dimensionerna närhet, komplettering, samspel och engagemang (Jowett, 

2007)?” och “Vilken betydelse har relationen med coachen för att den kvinnliga atleten ska 

kunna uppnå sin maximala prestation?” 

 

Metod 

En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med tio kvinnliga atleter från 

lagidrotter (fotboll, handboll, basket, innebandy, truppgymnastik och ishockey) i åldern 18-26 

år, som spelar i högsta- eller näst högsta divisionen. Studien har utgått från 3+1C modellen 

(Jowett, 2007) som innefattar de fyra dimensionerna. Intervjuguiden är baserad på 

frågeformuläret CART-Q (Jowett & Ntoumani, 2004). 

 

Resultat 

Alla atleter beskrev relationen med sin coach som professionell och fyra av dem berättade att 

relationen samtidigt kunde ses som nära. Samtliga atleter ansåg att det var viktigt att ha 

förtroende till sin coach och sju såg relationen som positiv. Hälften av atleterna upplevde att 

deras coach till största delen var medveten om hur de bäst behöver stöd. Åtta av tio upplevde 

att deras coach visade engagemang i deras idrottande. Feedback skedde muntligt och hälften 

ansåg att den var regelbunden. Relationens betydelse för prestationen ansåg atleterna var stor 

och hälften av atleterna graderade relationen högst på skalan (1-10).  

 

Slutsats 

Kommunikation, förtroende och engagemang är viktiga faktorer för att främja en god coach-

atlet relation. Relationens betydelse för prestationen ansågs viktig för atleterna och bör 

beaktas för att skapa möjlighet till prestation och utveckling.   
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1. Inledning 

Media avgör ofta hur bra en coach anses vara utifrån atleternas resultat, vilket Becker (2009) 

anser är felaktigt. Becker menar att det är atleternas upplevelser som avgör hur bra en coach 

är, det vill säga vad coachen gör samt hur de gör och hur detta påverkar atleterna. Atleterna 

upplever att en bra coach också är en extraordinär person som lämnat ett bestående intryck på 

livet för dem (ibid). Jowett och Crockerill (2003) beskriver coach-atlet relationen som en 

grundläggande och viktig relation som ibland kan vara avgörande för atletens 

tillfredsställelse, självkänsla och prestation.  

 

För att atleter ska kunna prestera maximalt i sin idrott behövs kunskap om hur coachen kan 

skapa en bra relation med sina atleter, som i sin tur kan gynna lagets prestation och resultat. 

Vad innebär en bra relation? Poczwardowski, Barott och Henschen (2002, s. 129) beskriver 

en positiv relation mellan coach-atlet: 

 

These interactions were accompanied by their verbal and nonverbal behaviours that expressed 

positive emotional states such as joking, teasing, smiling, laughing, relaxed posture, direct eye 

contact and following up that had been said and happened. 

 

Poczwardowski, Barott och Henschen (2002) beskriver att det i en negativ relation endast 

förekommer en interaktion mellan coach-atlet med syfte att uppnå idrottsspecifika mål. 

Kommunikationen är begränsad till enbart idrottsspecifika samtal och tiden som de spenderar 

tillsammans minimeras. Typiska beteenden i en negativ relation är anspänningar, undvika 

ögonkontakt och få leenden. Även ett missnöje på det personliga planet gällande 

förväntningar, sårade känslor, känslor av obehag, brist på engagemang och entusiasm (ibid). 

En coach som intar en demokratisk, personlig och positiv relation med sin atlet kan vara 

avgörande för att förbättra upplevelsen hos den kvinnliga atleten enligt French och Norman 

(2013).  

 

Det finns forskning och studier inom ämnet coach-atlet relationen men ett fåtal studier om 

kvinnliga atleters upplevelser av relationen med sin coach som är aktiva på hög nivå i 

lagidrotter. På grund av de fåtal studier som gjorts är det av intresse att undersöka detta 

område i denna studie. 
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1.1 Existerande forskning 

Till denna studie har 3+1C modellen tillämpats som teoretiskt ramverk, specifikt framtagen 

av Sophia Jowett (2007) för att undersöka coach-atlet relationen. Modellen utgår från fyra 

dimensioner; närhet, komplettering, samspel och engagemang. De fyra dimensionerna i 3+1C 

modellen täcker de område som ska undersökas i denna studie om coach-atlet relationen. 

Jowett och Cockerill (2003) undersökte vilken typ av förhållande som råder mellan coach-

atlet och studien visar på att det finns potentiella samband och förbindelser mellan närhet, 

samspel och komplettering, vilket enligt författarna tyder på att de är beroende av varandra. 

Effekten av en bra coach-atlet relation var speciellt viktig för framgång. Coachen har en stor 

roll i att utveckla atleternas idrottsliga sidor men även att utveckla dem som människor (ibid). 

Nedan presenteras de fyra dimensionerna som ingår i 3+1C modellen samt tidigare studier 

om dimensionerna. 

 

Närhet avser och speglar den känslomässiga tonen som coach och atlet upplever samt 

uttrycker i sin beskrivning av sin relation. Ömsesidig förståelse, tillförlitlighet och respekt går 

under dimensionen närhet. (Jowett & Cockerill, 2003)  

 

I en studie finner Din m.fl. (2015) en typ av ledarskap hos coacher som är relationsbaserad. 

Coacherna i studien beskriver hur de skapar och stärker individuella relationer med varje 

atlet. Atleterna såg sina coacher som lärare och många coacher beskrevs som förebilder. 

Bennie och O´Conner fann i sin studie (2012) att coacher och atleter anser att ömsesidig 

respekt, tillförlitlighet och ärlighet är de faktorer en relation bygger på inom professionell 

idrott. Författarna beskriver två olika typer av coach-atlet relationer: den familjeorienterade 

relationen och den professionella relationen. Den familjeorienterade relationen beskrivs som 

en relation där coachen uppmuntrar atleterna att ha en närmre relation där de blir som en 

familj. I den professionella relationen hålls relationen på en armlängds avstånd mellan coach 

och atlet, där coachen har en tydlig roll. Coachen vill inte enbart bli omtyckt utan även 

respekterad och därför erhålls en distans eftersom begränsad respekt eller en avsaknad av 

respekt kan ha en negativ effekt på laguttagning, lagkulturen och framförallt engagemang för 

att uppnå lagets mål. Båda typer av relation ansågs vara lika effektiva så länge både coach 

och atlet hade samma inställning till relationen. Vidare skriver författarna till studien att det 

är viktigt för coachen att se vilken typ av relation den individuella atleten föredrar för att 

kunna forma relationen med respekt. (ibid) 
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Samspel avser det samarbetet som finns mellan två parter och detta samarbete mynnar sedan 

ut i gemensamma värderingar, mål, förväntningar och referensramar (Jowett och Cockerill, 

2003). En öppen kommunikation tillåter coach och atlet att dela varandras erfarenheter, 

åsikter, värderingar, tankar och bekymmer som i sin tur underlättar utvecklingen av samspelet 

(ibid). Balaguer m.fl. (2002) har i en studie funnit resultat som stärker att ett 

uppgiftsorienterat klimat där coachen och atleten arbetar tillsammans leder till att atleterna 

upplever en förbättrad prestation, är mer nöjda med prestationen och har en positivare syn på 

coachen. Ett uppgiftsorienterat klimat kan exempelvis vara att arbeta med individuella mål. 

Författarna beskriver att coachen kan arbeta med individuella mål med sina atleter och på så 

sätt ha en viktig inverkan på individens och lagets motivation (ibid). 

 

Komplettering avser den typ av interaktion mellan coach och atlet som syftar till att utveckla 

och upprätthålla relationen (Jowett och Cockerill, 2003). Ibid tar upp ett exempel där coachen 

besitter den kompetens som atleten behöver för att ha möjlighet att förbättra sin prestation. 

Coachen behöver alltså nyttja sin kompetens för att utveckla atleten, vilket ses som en 

komplettering. Samarbete är en viktig faktor i coach-atlet relationen och återspeglar den typ 

av interaktion som coach och atlet uppfattar som komplement/samspel (ibid). Rhind och 

Jowett (2010) stärker vikten av att coachen behöver visa att de har kunskapen och förmågan 

att hjälpa atleterna uppnå sina mål och atleterna behöver visa att de har förmågan att leva upp 

till förväntningarna och kraven från coachen. Om båda parter är motiverade till att arbeta med 

varandra kan det bidra till att upprätthålla en bra relation.  

 

Engagemang definieras enligt Jowett och Poczwardowski (2007) som coachen och atletens 

avsikt att upprätthålla en långvarig relation som i sin tur bidrar till bästa möjliga utfall. Jowett 

och Timson-Katchis (2005) beskriver engagemang som en återspegling av coachens avsikt att 

ge atleten de rätta verktygen för att atleten ska lyckas uppnå sin fulla potential. Författarna till 

denna studie har tagit fram teman som komplement till Jowett’s 3+1C modell (se tabell 1).  
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Tabell 1 – Författarnas framtagna teman till 3+1C modellen (Jowett, 2007). 

 

 

1.1.1 Förtroende och kommunikation 

I en studie påvisar Nikbin m.fl. (2014) att coachen kan främja en atlets förtroende för dem 

genom att hjälpa atleten uppleva rättvisa. Detta förtroende kan i sin tur förbättra atletens 

prestation. Författarna menar vidare att med ett stort förtroende förekommer sannolikt ett 

utbyte av kunskap och en god kommunikation mellan coach och atlet, vilket leder till större 

strävan för gruppens gemensamma mål. Ju mer förtroende atleten har för sin coach desto 

större sannolikhet att atleten kommer att samarbeta med coachen och därmed prestera bättre. 

(ibid) 

 

I La Voi’s (2007) studie framkommer det att atleterna upplever att kommunikation är en 

viktig del i coach-atlet relationen och en framträdande aspekt i en nära relation. Vidare 

beskriver La Voi att nyanserna och relationens betydelse i samband med kommunikationen är 

minst lika viktigt, om inte viktigare, än innehållet i kommunikationen. Kommunikationen 

påverkar och påverkas av uppfattningar om närhet. (ibid)  

 

Sportpsykologen Dr. Joan Steidinger (2014, s. 1) beskriver vikten av kommunikation för 

kvinnliga atleter: 

 

Females are hardwire to be more social and verbal than ours counterparts […] relationships are so vital 

to females that we handle stressful situations differently […] we place more significance on the 

emotional connections […] one-on-one friendships, empathy, positive peer group collaboration and 

camaraderie […] and the desire for fun. 

 

Kristiansen m.fl (2012) har gjort en studie gällande coachers kommunikationssvårigheter 

med kvinnliga atleter på elitnivå. De beskriver att det inte enbart handlar om att utveckla den 



  

5 
 

fysiska-, tekniska och mentala förmågan utan att kommunicera med atleten för att kunna 

optimera prestationen i en uppmärksammad miljö (ibid).  

1.2 Definition av coach 

Begreppet coach-atlet är ett vanligt förekommande begrepp i internationella studier. I denna 

studie kommer därför tränaren/ledaren/coachen att definieras som coach.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur kvinnliga atleter i lagidrotter upplever relationen med 

coachen samt ta reda på atletens upplevelse av relationens betydelse för prestationen. 

Följande frågeställning kommer undersökas:  

- Hur upplever den kvinnliga atleten relationen med sin coach utifrån de fyra 

dimensionerna närhet, komplettering, samspel och engagemang (Jowett, 2007)? 

- Vilken betydelse har relationen med coachen för att den kvinnliga atleten ska kunna 

uppnå sin maximala prestation? 

 

2. Metod 

För att uppfylla studiens syfte och frågeställning tillämpades kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor som ger utrymme för personliga upplevelser hos respondenten 

och möjlighet för följdfrågor. Hassmén och Hassmén (2008) beskriver likheter och skillnader 

mellan frågeformulär och intervjuer. En stor skillnad vid intervjuer är att det i högre grad är 

möjligt att reagera på sinnesstämningar och interaktioner som kan utlösas på plats mellan 

respondent och intervjuare. Kvalitativa intervjuer ger även möjlighet för mer utförliga svar 

från respondenten och detta anses lämpligast för denna studie för att uppfylla syfte och 

frågeställning. Intervjuerna utspelar sig i en lugn miljö med ljudinspelning.  

2.1 Urval 

10 kvinnliga atleter deltog i studien. Inklusionskriterierna var att deltagarna var kvinnliga 

atleter i lagidrotter och som spelade i högsta- eller näst högsta divisionen i sin idrott. I denna 

studie definieras lagidrott som att atleterna i idrotten både tränar och tävlar i lagform. I 

studien deltog en fotbollsspelare, en handbollsspelare, två basketspelare, två 

innebandyspelare, två truppgymnaster och två ishockeyspelare. Atleterna var i åldern 18-26 

år och medelåldern samt standardavvikelse var 22.8 ±2.36. Till studien har ett antal 
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exklusionskriterier gjorts gentemot män, atleter som är under 18 år och över 26 år samt 

individuella atleter. Ett bekvämlighetsurval gjordes där intervjupersonerna begränsats till 

aktiva atleter i Stockholmsområdet. 

2.2 Procedur 

För utformande av intervjuguiden (se bilaga 2) har inspiration tagits från CART-Q (Jowett & 

Ntoumani, 2004) och 3+1C modellen (Jowett, 2007). CART-Q är ett frågeformulär som 

speglar kognitioner, beteenden och de positiva aspekterna av coachens och atletens känslor. 

Det är endast dimensionerna närhet, samspel och komplettering som CART-Q innefattar och 

därför används även 3+1C modellen för att inkludera den sista dimensionen engagemang. 

CART-Q innehåller 16 stängda frågor som kan besvaras med ja eller nej samt sju frågor i 

form av påståenden. De som efterfrågades i CART-Q skrevs ned och omformulerades till mer 

öppna och specifika frågor för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning. 

Intervjufrågorna delades in under fem rubriker. De fyra första rubrikerna innefattade 

dimensionerna närhet, komplettering, samspel och engagemang (Jowett, 2007), och den 

femte berörde relationens betydelse för prestationen. För att besvara den andra 

frågeställningen fick atleterna gradera hur viktig relationen är för deras prestation på en skala 

från 1-10 (1 = inte viktig, 10 = mycket viktig). 

 

Intervjuguiden var en hjälp för att intervjuaren ska kunna hålla sig till planeringen och 

avverka frågorna i avsedd ordning (Hassmén och Hassmén, 2008). Tre pilotintervjuer 

genomfördes för att validera intervjuguiden. Två av pilotintervjuerna varade i 11 minuter och 

en varade i 15 minuter. När dessa genomförts justerades intervjuguiden med fler följdfrågor 

som resulterade i en mer djupgående intervju. Respondenterna i pilotintervjuerna var i samma 

målgrupp som studiens deltagare.  

 

Atleterna kontaktades via mail med presentation av syftet med studien samt de etiska 

överväganden (se under rubrik 2.4) som togs hänsyn till. Coachen till atleten informerades 

även via mail om studien samt att en till två atleter från laget blivit tillfrågade om deltagande 

i studien. Coachen meddelades inte om vilka atleter som deltog. Intervjupersonerna skrev på 

två samtyckesblanketter innan intervjun inleddes (se bilaga 3), en blankett fick 

intervjupersonen och den andra behöll forskarna.  
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Bryman (2011) beskriver att genom att låta respondenten välja plats för intervju skapar man 

en tryggare atmosfär vilket kan bidra till en avslappnad personkemi. Detta tog vi hänsyn till 

och lät atleterna önska plats för intervju. Med deltagarnas godkännande användes 

ljudupptagning för att transkriberingen skulle bli så exakt som möjligt och för att öka 

reliabiliteten vid analysen av datainsamlingen. Intervjuerna tog mellan 20-41 minuter och 

båda forskarna till studien deltog vid intervjuerna. Hassmén och Hassmén (2008) skriver om 

vikten av att sträva efter ett gott intervjuklimat i hopp om att öka respondentens lugn för 

bättre svarskvalitét. Detta är något som vi strävade efter vid intervjuerna. För att skapa detta 

klimat är det viktigt för intervjuare och observatör att skapa en positiv och öppen intervju 

som inger förtroende hos respondenten (ibid).  

 

En transkribering som genomförs slarvigt kan påverka reliabiliteten och validiteten negativt 

(Hassmén och Hassmén, 2008) och därför skedde en noggrann granskning av 

transkriberingen för att respondentens utsaga skulle återge det som framkom under intervjun. 

För att minska risken för feltolkningar och missförstånd genomfördes transkriberingen av 

båda forskarna, som även genomförde intervjuerna tillsammans, och lästes igenom av båda. 

Intervjuerna genomfördes med röstinspelning på mobilen. Vid transkriberingen lyssnade 

forskarna på röstinspelningarna, som kunde spelas upp i lägre hastighet, och skrev ned ord för 

ord i ett dokument på datorn. Transkriberingen omfattade 94 sidor.  

2.3 Analys av data 

En tolkande fenomenologisk analys genomfördes för att tolka datan. Med en tolkande 

fenomenologisk analys tolkas individernas upplevelser där kvaliteten av den individuella 

upplevelsen är av intresse och fokus för analysen (Hasmén och Hassmén, 2008). En 

fenomenologisk analys består framförallt av transkriberingar av halvstrukturerade intervjuer 

vilket har genomförts i denna studie. Transkriberingarna analyserades separat för respektive 

deltagare och sedan genomfördes en mer systematisk genomläsning för att kunna dela in 

datan i de befintliga dimensionerna. Det mest relevanta innehållet, där atleterna svarade på 

frågan och inte talade om annat, skrevs sedan in i resultat och diskussion. Analysen utgick 

från 3+1C modellen (Jowett, 2007) och delade in intervjuerna i de fyra dimensionerna: 

närhet, komplettering, samspel och engagemang. För att besvara studiens andra frågeställning 

tillkommer en del om relationens betydelse för prestationen.  
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2.4 Etiska överväganden 

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2008) om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Intervjupersonerna 

informerades via mail och muntligt innan intervjun om hur intervjun ska gå till, studiens syfte 

och frågeställningar, att deltagande är frivilligt och att de kan avbryta intervjun utan att ge en 

förklaring samt var de kan läsa uppsatsen när den är klar. Denna information framkom på en 

samtyckesblankett som intervjupersonerna fick skriva på innan intervjun. Det var endast 

intervjuare, observatör och den berörda respondenten som tog del av den inspelade intervjun. 

Intervjupersonernas uppgifter behandlades konfidentiellt, och inga utomstående kunde ta del 

av varken personuppgifter eller intervjumaterial. Eftersom intervjupersonerna berättade 

känslig information skrevs inte ålder ut i uppsatsen för att åldern kunde visa vilken atlet som 

intervjuades. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

I sin förlaga beskriver och definierar Hassmén och Hassmén (2008) begreppen validitet och 

reliabilitet. Validiteten avser att studien ska mäta det som avses att mätas, medan 

reliabiliteten i stor utsträckning handlar om tillförlitligheten och studiens upprepbarhet.  

 

2.5.1 Validitet 

Den tolkande fenomenologiska analysen bidrog till en högre validitet. För att skapa en hög 

intern validitet fick atleterna önska intervjuplats för att skapa en trygg atmosfär. Majoriteten 

av intervjuerna genomfördes på Gymnastik- och idrottshögskolan i grupprum som ligger 

avskilt vilket skapade en lugn miljö utan yttre faktorer som kunde påverka. Ytterligare en 

aspekt som ökade validiteten var att enbart forskarna och respondenten var närvarande under 

intervjuerna. Validiteten kunde även höjas då samma person intervjuade samtliga 

respondenter och samma person observerade intervjuerna, vilket gav mer lika förutsättningar 

för alla intervjuer. Hälften av deltagarna var bekanta med en av forskarna vilket ytterligare 

kunde skapa en tryggare miljö men även påverka deltagarna på ett negativt sätt om de kände 

sig mindre bekväma på grund av att de var mindre anonyma. 

 

2.5.2 Reliabilitet 

Intervjuguiden med förbestämda följdfrågor bidrog till en acceptabel extern reliabilitet. Detta 

kunde bidra till att reliabiliteten och validiteten sänks för andra forskare som önskar att 
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repetera denna studie utifrån vår mall, eftersom svaren från deltagarna är avgörande för 

följdfrågorna. För att höja reliabiliteten närvarade båda forskarna under alla intervjuer som 

intervjuare och observatör, samt under transkriberingen av data. Samma person intervjuade 

samtliga respondenter och samma person observerade intervjuerna för att intervjuerna skulle 

få så lika förutsättningar som möjligt. Ljudupptagning användes vid intervjuerna för att 

kunna säkerhetsställa resultatet och även höja den interna reliabiliteten. Med hjälp av 

ljudupptagningen minskades risken för missförstånd och feltolkningar samt att möjligheten 

för att upprepa och lyssna på inspelningen fanns. 

 

3. Resultat 

3.1 Hur atleten upplever relationen med sin coach 

Samtliga atleter upplevde relationen med sin coach som professionell och hälften av atleterna 

ansåg att relationen även kunde ses som nära. En atlet beskrev sin relation med coachen som 

öppen och såg coachen som en mentor. Sju av atleterna såg relationen med coachen som 

positiv och beskrev de faktorer som bidrog till en positiv relation (se figur 1). Resterande tre 

atleter som beskrev relationen som mindre positiv upplevde en brist på kommunikation samt 

att de inte kände coachen speciellt bra. 

 

Figur 1 - Faktorer som bidrar till en positiv relation. 

 

Hälften av atleterna upplevde samtalen med coachen som enbart idrottsrelaterade. En av 

atleterna beskrev att de kan samtala om vardagliga saker men att det oftast kopplades till 
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idrotten ”Börjar man prata om jobb slutar det med att jag stressade hit från jobbet till träning 

och så är man tillbaka på träning”. Resterande fem atleter upplevde inte samtalen som enbart 

idrottsrelaterade utan sa att det kan handla om annat som även var personligt. En av atleterna 

förklarade det som “Utanför idrottsarenan, ja… Mycket av det man pratar om handlar ju om 

hockey. Även om det inte är om min hockey eller vår hockey, så rör ju mycket hockey 

såklart. Men annars vardagliga saker”.  

3.2 Förtroende 

Samtliga atleter ansåg att det är viktigt att ha förtroende för sin coach och sex atleter beskrev 

att det har förtroende för coachen. En atlet såg förtroendet som viktigt för utvecklingen och 

för att ha kul på träningarna och beskrev vidare: 

  

Dels för att till exempel gymnastik är en sport där man ändå utsätter dig för, ändå ganska hög 

risk och det är stor skaderisk. [...] Om tränaren säger att man ska göra en viss övning eller volt 

så måste man då ha förtroende för tränaren att ja men han eller hon säger det här för att 

personen tror att jag kommer klara av det här. Och då gäller det ändå att ha… Ha ett förtroende 

för då om tränaren ger en feedback eller förslag på övning då måste man liksom kunna lita på 

att så här jag gör det här för att min tränare säger att jag ska göra det här. 

 

  Ytterligare en atlet beskrev förtroendet som viktigt: 

 

Jag tror ju att om jag har förtroende för min coach så kommer jag kunna tro på det han eller hon 

gör och kommer kunna ta till mig mer instruktioner bättre och kommer ju... Jobba hårdare också 

tror jag. Det är väl den känslan som jag har haft tidigare med både lag och tränare att liksom jag 

skulle kunna springa hur långt som helst för de här människorna. 

  

De atleter som upplevde en brist i förtroendet hos sin coach saknar kommunikation och ett 

tydligt ledarskap. En annan atlet beskrev: 

  

Alltså det handlar ju mycket om att känna förtroende att det är kopplat till självförtroende, och 

självförtroende är en förutsättning för att prestera bra. Och likadant med att man är tydlig med 

sin kommunikation, man vet sin roll i laget och man vet sin spelidé [...] Har man inte 

förtroende för tränaren i det den vill få ut och dens idéer då kommer det ju inte funka liksom. 

 

En av atleterna beskrev även att ett oprofessionellt beteende kan leda till att helt lag kan 

förlora förtroendet för coachen. Fem atleter önskar att de hade ett bättre förtroende till 
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coachen och en av atleterna nämnde vikten av att fullfölja det som sägs för att stärka 

förtroendet. Hon beskrev vidare att om man säger en sak är det viktigt att mena det och visa 

det i praktiken. En annan atlet talade om vikten av att ha tillit till sin coach och vikten av 

tilliten kan skilja sig i vissa idrotter: 

 

Det är såklart det är viktigt i alla sporter men alltså om man jämför med fotboll och hockey 

och så, det är ju mer, även fast gymnastik är en en lagsport så tränar man ju ändå individuellt. 

På ett annorlunda sätt än vad man gör i andra lagsporter när man mer behöver samarbeta 

tillsammans. Och jag tror att i gymnastiken så behöver man ha mer än personlig relation med 

tränarna än vad man behöver ha i de andra idrotterna.  

 

De egenskaper och faktorer hos en coach som skapar förtroende hos atleterna visas i figur 2. 

Även respekt för sin coach var en faktor som bidrog till förtroende. En atlet som har 

förtroende för sin coach beskrev att hon kan vända sig till honom om hon önskade “Ja men 

alltså, det är väl om det skulle vara någonting skulle jag kunna gå till honom och ta upp det. 

Jag känner att han skulle förstå mig, att han skulle ta mig på allvar”. En annan atlet upplevde 

att även hennes coach var öppen och väldigt bra på att lyssna samt har förståelse för att saker 

utanför idrotten kan påverka en ibland. Sju av tio atleter kände att de kan vända sig till 

coachen vid personliga problem men däremot skulle inte alla göra det trots att möjligheten 

finns.  

 

Figur 2 - Egenskaper och faktorer hos coachen som skapar förtroende hos atleten. 

 

3.3 Egenskaper atleterna värdesätter hos coachen 

Atleterna nämnde sammantaget 20 personliga egenskaper som de värdesatte hos coachen (se 

figur 3).  
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Figur 2 - Sammanställning av de personliga egenskaper atleterna värdesätter hos sin 

coach. 

 

En atlet beskrev sin coachs engagemang “Det är inte som att han tjänar massa pengar på det 

liksom utan han är verkligen så att han går in för det och tycker att det är skitkul. Och liksom 

vill hjälpa oss [...]  så det tycker jag är fantastiskt”. En annan atlet beskrev ärlighet som en 

viktig nyckel hos coachen “Som elitidrottare måste man ju höra sanningen om man inte 

räcker till eller vad man måste förbättra”. Att coachen skapade en miljö som är öppen för 

misslyckande värdesatte en annan atlet “Ja man kan misslyckas helt enkelt, och det känns så 

himla skönt för så har det inte alltid varit att jag liksom kan, och då blir man liksom 

tillbakadragen och vill inte alls försöka i vissa lägen”. En av atleterna som framförallt 

värdesatte en tydlig kommunikation beskrev vad en bristfällig kommunikation kan leda till: 

 

Lämnas det utrymme till tolkningar så kan ju de tolkningarna i en grupp vara så himla olika. Jag 

menar, en färg kan upplevas på olika sätt, en ja, vad som helst kan upplevas på olika sätt av 

olika personer och då blir det ju problematiskt om man har olika tankar och idéer om det. 
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3.4 Engagemang 

Åtta av atleterna upplevde att deras coach visade engagemang i deras idrottande och fem av 

dessa atleter upplevde engagemanget som väldigt stort. Två atleter tog upp skillnaden mellan 

heltidsanställda coacher och de som coachar på sin fritid. De upplevde att en heltidsanställd 

coach hade lättare att visa engagemang eftersom den coachen har mer tid att lägga på varje 

individ. En atlet berättade om sin coachs engagemang: 

 

Väldigt stort. Det här är en tränare som gör väldigt mycket för laget och lägger extremt 

mycket energi.[...] Och sen så tycker jag också att hon lägger mycket fokus på oss som 

individer men blir ju litet i jämförelse med laget i sig. Men just det här att man kommer och 

pratar om någon liten detalj som vi kanske har diskuterat tidigare och bara nu såg jag att du 

gjorde det, nu fick du med dig det där… Och sådant tycker jag visar verkligen engagemang i 

mig som spelare. 

 

Tre av atleterna önskade ett större individuellt engagemang från sin coach med en tydligare 

kommunikation och uppföljning av det som sagts. De två andra atleterna upplevde att 

coachen anser att atleterna tillhör de bästa i laget och visar därför inte lika mycket 

engagemang för de, vilket inte uppskattades.  

 

Alla atleter beskrev att de fick feedback från sin coach men hälften av atleterna upplevde inte 

feedbacken som regelbunden. Sex atleter upplevde att feedbacken inte var tillräcklig och 

önskade mer feedback från coachen. En atlet som inte upplevde att hon fick feedback från sin 

coach beskrev att hon istället fick det från den assisterande coachen. Samtliga atleter 

upplevde att majoriteten av feedbacken skedde muntligt under träningar och matcher. Bland 

atleterna var det framförallt truppgymnasterna som upplevde att de får mycket feedback. Tre 

atleter önskade mer individuell feedback för att kunna utvecklas och förbättras. En atlet 

beskrev att hennes coach ibland kan missa att ge henne feedback för att coachen möjligen 

antar att hon är medveten om hennes styrkor och svagheter. Atleten beskrev att hon trots detta 

önskar feedback. Tre atleter hade individuella samtal under säsongen där de pratade med 

coachen och fick feedback gällande individuella mål samt den egna utveckling, vilket 

uppskattades. Vikten av att ens coach ger feedback i med- som motgång var något som en 

atlet tyckte var väldigt viktigt. Hon beskrev det som att återkoppling bidrar till utveckling och 

bekräftelse på vad atleten gör bra samt mindre bra.  En annan atlet talade även om vikten av 

feedback och att ha en öppen dialog. På så sätt får hon svar på vad hon ska göra men 
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framförallt varför hon ska göra det. Samtliga atleter önskade direkt feedback vid en situation 

eller övning, och tre atleter nämnde även film- och videoanalyser som verktyg för feedback. 

 

3.4.1 Stöd 

Sex atleter upplevde att stödet från deras coach var tillräckligt och atleterna beskrev att en 

god kommunikation och lyhördhet var viktiga faktorer till detta. Även att finnas där för 

atleten vid behov för att på bästa sätt ge stöd. En atlet som var tillfreds med situationen 

beskrev: 

Han lyssnar på en, han pratar med en, han frågar alltid hur man mår, han pushar en och peppar 

en. Och ja han märker väl också när man inte mår så bra [...] då är han liksom mer peppande när 

han ser att det, att man inte riktigt ja... känner sig så bra. 

  

Fyra atleter vill ha mer stöd från sin coach och önskar en bättre kommunikation, större 

tydlighet och lyhördhet. Fem av tio atleter upplevde att deras coach till största delen är 

medvetna om hur de bäst behöver stöd. Vissa av dessa atleter har haft sin coach under en 

längre tid och menade att detta kan bero på att de har lärt känna varandra. En atlet som haft 

en längre relation med sin coach sa: 

 

Han vet hur han ska bete sig för att jag ska må bra på planen och han vet, eller jag vet hur jag 

ska bete mig framför honom också. Det blir ju så att man skapar en relation ju mer, ju längre 

man spelar med varandra och vet hur man ska bete sig. Han vet hur han ska vara, vad han ska 

säga till mig för att jag ska spela bra. 

  

Två atleter som inte upplevde att deras coach är medveten om hur de bäst behöver stöd var 

relativt nya i laget och en av dessa atleter beskrev att man måste låta relationen få tid att 

utvecklas. Ytterligare två atleter hade sagt till sin coach hur de vill ha stöd men upplevde inte 

att coachen tagit hänsyn till det eller visat det i praktiken. Två atleter berättade även att de 

inte har ett behov av stöd från coachen utan kan få det från sina lagkamrater. 

 

I medgångar beskrev atleterna att coachen framförallt gläds åt prestationerna och peppar 

atleterna. En del atleter upplevde även en god respons från coachen om deras individuella 

utveckling. I motgångar var atleternas upplevelser olika. Sju atleter hade en positiv bild av 

hur deras coacherstöttar dem i motgångar. Gemensamma samtal om hur en viss 

matchsituation såg ut samt hur man ska arbeta vidare vid motgångar var två exempel på 

ageranden från coachen som uppskattades. En atlet nämnde dock att vissa coacher har svårt 
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att se till individen och fokuserade mer på lagets prestation och resultat vilket hon inte ansåg 

var utvecklande för individen. En annan atlet som hade en väldigt positiv bild av sin coach 

agerande beskrev: 

 

De accepterar att alla träningen inte är ordentliga, eller så här, är de bästa som de kan vara och 

att dem då brukar säga ja men släpp det här, det gör ingenting att det inte gick perfekt idag 

eftersom du kanske bara är trött [...] De säger det inte bara utan de visar det också att det är 

okej att inte vara perfekt hela tiden. 

 

3.4.2 Krav 

De krav som atleterna upplevde att deras coach ställde på dem var att de ska vara på 

träningarna och göra sitt bästa. En av atleterna nämnde även krav som var mer specificerade 

till idrotten gällande att veta vad man ska göra på banan, sin position samt vad coachen 

förväntar sig av atletens karriär. Atleterna beskrev kraven på sin coach i form av att de ska 

vara på träningarna, ha en planering, vara ärliga och stötta atleterna. Två atleter ställde krav 

på coachen men upplevde inte att deras coach ställde några krav på dem. En av atleterna 

beskrev: 

Jag kan väl in princip göra vad jag vill. Alltså inte bete mig dåligt men jag kan vara dålig på 

en match och sen finns det spelare som kämpar för den platsen som inte blir kallade. [...] 

Alltså han ser inte till mig som spelare, han sätter inte krav på mig utefter vad jag kan utan han 

sätter krav på generellt och är jag då bättre från början kan jag in princip vara jättedålig men 

fortfarande ha en högre lägstanivå än en annan och få mer speltid. 

  

Två atleter upplevde att både coachen och atleten var medvetna om de krav som de ställde på 

varandra och tre atleter upplevde att de hade uttalat vilka krav de ställer på coachen men att 

det inte visats i praktiken. Fem atleter sa att kraven inte var uttalade men att det hade skett 

automatiskt och en atlet menade att det är rimligt att ta vissa saker för givet när man spelar på 

en sådan hög nivå ”Det jag värdesätter hos en tränare hoppas jag han strävar efter men det är 

inget som är bestämt så här exklusivt liksom”. En atlet som var relativt ny i laget beskrev 

coachens krav som lite för höga men att detta kan bero på att de kanske inte har samma bild 

av vad man vill åstadkomma och att kraven därför kunde se olika ut. En atlet beskrev de krav 

som hon outtalat ställer på sin coach samt vilka krav hennes coach ställt på henne: 

 

Han ställde väl krav om att göra som han sa till punkt och pricka, och prestera egentligen. Det 

var väl ungefär så. [...] Jag har väl krav på en coach att kunna se alla, att kunna ta en grupp, att 

vara tydlig, visa vad som gäller, vad är i ramarna... Vad är okej, vad är inte okej... [...] Vilket 
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jag tycker var väldigt otydligt nu senast, att vad som var rätt och vad som var fel. Vad hans 

krav var utöver att vara... Göra som han sa när han sa någonting och det var väl det här under 

det icke kommunikativa som det blev lite oklart med vad. 

  

Atleterna som upplevde att båda parter är medvetna om varandras krav hade kommit fram till 

dessa genom samtal och diskussioner, både individuellt och i laget. De atleter som ansåg att 

de inte var medvetna om varandras krav önskar en bättre kommunikation. En av atleterna 

som önskade mer individuella samtal nämnde att hon hade förståelse för att coachen inte hade 

hunnit prata med alla spelare i laget “Man har ju knappt halltid och så ska man trycka in 

utvecklingssamtal och det är svårt”. Vidare talade hon om vikten av att ha en öppen dialog 

och att kommunikationen på planen är viktigt. En annan atlet refererade till en tidigare coach 

som haft väldigt höga krav på henne men inte arbetat med det på rätt sätt: 

 

Mina tidigare coacher var verkligen... Så här jättepushiga och ställde väldigt höga krav på 

mig, men de sa det liksom inte utan det syntes liksom att de bytte ut mig när jag missade mina 

skott. Alltså så fort jag missade mina skott så var det bara ut. Och då ställde de väldigt höga 

krav märkte man ju och där hade jag velat på något sätt kunna jobba med det mer [...] Min 

nuvarande coach ställer väl ganska höga krav på mig också men det är inte som att världen går 

under om jag inte uppfyller dom. 

 

3.4.3 Individuella mål 

Sex atleter arbetade med individuella mål på olika sätt. Två av dessa atleter arbetade med 

egna framtagna mål inför säsongen och specifika matcher. Resterande fyra atleter som 

arbetade med mål tar fram dessa mål i form av individuella samtal med coachen och/eller 

genom att besvara enkäter som lämnas in till coachen. Däremot följdes inte dessa mål upp 

hos alla atleter. En atlet berättade: 

  

Ja men vi hade ju två gånger som vi satt ner och skulle skriva ner det där. Men... Det var ju 

egentligen innan säsongen, mitten av säsongen och sen blev det inte någon uppföljning på det 

så att säga. Så att… Man skrev ju ner målen men man jobbade ju inte med målen. 

 

En av atleterna som arbetade med egna mål önskade att hennes coach visste om dem för att 

kunna stötta och utvecklas på lång sikt: 

  

Om han skulle veta om dem så kanske han skulle kunna pusha mig mer mot de grejerna. Som 

vi sa tidigare om motgångar att man försöker se de personliga målen, hur går det med dom. 
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Säg att det går bra för laget, att vi vinner men jag kanske inte spelar så bra eller gör så mycket 

poäng. Då kan man mera hålla på de personliga målen. Om vi inte vinner så mycket men om 

det går bra för mig personligen så kanske man kan också kolla på dem och hur man kan jobba 

bättre mot dem och så. Men när han inte vet om dem så är det ju lite svårare. 

  

Samtliga atleter önskar arbeta med individuella mål samt att följa upp dessa för att veta om 

atleten är på rätt väg i sin utveckling. Atleterna önskade att coachen var involverade i arbetet 

med målen för att kunna diskutera styrkor och svagheter som atleten möjligtvis inte ser. 

3.5 Upplevd orättvisa 

Tre atleter upplevde att skillnader i coachens relation till de olika spelarna i laget kunde ha en 

negativ inverkan på dem. En av atleterna berättade: 

 

Vissa spelare får höra in princip vartenda byte när de har gjort något misstag eller osv. Och 

vissa spelare oavsett hur dåliga de är, så är i hans ögon de bäst iallafall. Så det är en jättestor 

skillnad på hur han behandlar spelare överlag. Han behandlar varken mig bra eller dåligt men 

jag får ju alltid spela oavsett om jag är bra eller dålig på det sättet, vilket är negativt såklart. 

Men det är ju hans favoriseringar som skiljer sig mest. 

  

En annan atlet som ansåg att skillnaden på relationer kan påverka vissa atleter negativt 

beskrev att en coach ska kunna behandla alla atleter lika och se till individen: 

  

Man ställer högre krav på de som är bättre och sådana saker men det ska man ju fortfarande 

hålla på en rättvis nivå. Jag kan ju inte kräva av en tjej som kanske inte har kunskapen eller 

inte är så pass duktig att hon ska klara av saker som kanske en annan spelare, alltså 

landslagsspelare ska klara av. Alltså man får ju sänka till den individens nivå. 

 

Relationen behövde nödvändigtvis inte skilja sig speciellt mycket enligt en atlet, däremot 

kunde träningsupplägget göra det. Hon talade vidare vikten av att hennes coach lagt upp ett 

speciellt träningsupplägg för henne inför kommande tävling: 

  

Hade inte de hjälpt till mig i att lyckas anpassa träningen på ett annorlunda sätt då hade jag 

liksom inte kunnat prestera [...] Ja, så det är ju jätteviktigt. 

 

En atlet upplevde att motivationen försvann på grund av hur hennes coach behandlat henne i 

jämförelse med andra spelare i laget “Det var ju mer att han ville visa att det var han som 
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bestämde, han var inte där för att utveckla mig som spelare utan egentligen mest ha rätt”. 

Även en annan atlet talade om hur motivationen och glädjen för spelet påverkas: 

  

Jag ger ju upp, jag tappar ju glädjen eller alltså viljan att vilja kämpa. För det känns som att 

det spelar ingen roll vad man gör för man får ju ändå spela. Eller att det spelar ingen roll vad 

som händer, han spelar ändå på samma spelare och det går ändå inte bra. Han vågar inte göra 

några förändringar och då ger man ju upp. 

 

3.6 Relationens betydelse för prestationen 

Atleterna fick gradera hur betydelsefull relationen var på en skala 1-10 (1 = inte viktig, 10 = 

mycket viktig). I figuren nedan presenteras deras svar och därefter en motivering till vald 

siffra. 

 

 
Figur 3 - Intervjupersonernas gradering av relationens betydelse 

 

Atleten som graderade en sexa gällande relationens betydelse motiverade svaret med “Den är 

viktig för att kunna prestera men behöver inte vara fläckfri eftersom man ändå har sig själv, 

sina lagkamrater och andra runt laget som man jobbar med”. Hon beskrev vidare att 

relationen med huvudcoachen inte behövde vara avgörande utan att hela ledarstaben runt ett 

lag var viktigt. 

 

Atleten som graderade en sjua på hur betydelsefull relationen var för henne inledde svaret 

med att tala om hur viktig respekt var för henne. Har inte hon respekt för coachen kan hon 

inte prestera: 

Medelvärde:8,7 

Medianvärde: 9 

Standardavvikelse: 8.7 ± 1.49 
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Relationen har ju jättestor betydelse. Men samtidigt när man är så pass hög ålder så kan man 

ofta inse att, sålla bort det man inte tycker om och då är det väl inte lika viktigt. Så jag skulle 

väl säga typ en sjua nu. 

 

Tre atleter graderade en åtta på hur betydelsefull relationen var för dem. Atleterna ansåg att 

relationen är viktig men inte avgörande eftersom det är viktigt att känna sig trygg med 

klubben och lagkamraterna överlag. En av atleterna beskrev “Det är inte allt men det är 

väldigt viktigt. Påverkar ju prestationen, glädjen i gruppen”. En annan atlet uttryckte sig: 

 

Det är inte bara ledaren som spelar roll utan det är ju också lagkamrater och så där. [...] Det är 

ju fortfarande en lagsport och då går det ju inte att prestera ensam eftersom det fortfarande är 

en lagsport. 

 

Atleterna som graderade 10 på skalan hur betydelsefull relationen var för dem var eniga om 

att relationen är mycket viktig och en atlet beskrev “Jag tror ju att mår folk bra presterar folk 

bra”. En annan atlet motiverar varför relationen är betydelsefull för henne: 

 

Om jag har tränare som jag inte känner då kan jag inte alls prestera på samma sätt, just för att 

jag känner mig otrygg och... Om jag inte har tillit till tränaren då blir jag själv osäker och kan 

inte prestera. Så det har ju en stor betydelse för mig.  

 

 

4. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur kvinnliga atleter i lagidrotter upplever relationen 

med coachen samt ta reda på atletens upplevelse av relationens betydelse för prestationen. 

Studien utgick från dimensionerna närhet, komplettering, samspel och engagemang (Jowett, 

2007). Utöver dessa dimensioner fanns ett tema om atleternas upplevelse av relationens 

betydelse för prestationen.  

4.1 Resultatdiskussion 

4.1.1 Hur relationen ser ut  

Alla atleter i denna studie upplevde relationen med coachen som professionell och fem atleter 

beskrev relationen också som nära. De atleter som beskrev att de hade en nära relation med 

coachen kände även stort förtroende för coachen, vilket är kopplat till tillförlitlighet och 
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respekt, som även styrks av Jowett och Cockerill (2003). I deras studie beskriver de att 

ömsesidig förståelse, tillförlitlighet och respekt är faktorer som en nära relation omfattar, 

vilket stämmer bra överens med det atleterna berättade i denna studie. Sex atleter kände sig 

tillfredsställda gällande hur relationen såg ut och kände att de kunde vara öppna mot coachen. 

Den tolkning som görs utifrån detta är att dessa atleter har samma inställning som coachen 

har till relationen vilket Bennie och O´Conner’s (2012) beskriver som viktigt för att forma 

relationen med respekt. Författarna beskriver två olika typer av coach-atlet relation, den nära 

familjeorienterade relationen och den professionella relationen, och har kommit fram till att 

båda relationerna ansågs vara lika effektiva så länge både coach och atlet hade samma 

inställning till relationen. Två atleter upplevde att relationen enbart fanns på idrottsarenan och 

att majoriteten av deras samtal enbart var idrottsrelaterade. Poczwardowski, Barott och 

Henschen (2002) beskriver i sin studie att en interaktion mellan coach-atlet där syftet endast 

är att uppnå idrottsspecifika mål är en negativ relation. Detta stämmer inte överens med 

resultatet från denna studie då de atleter som upplevde att relationen enbart infann sig på 

idrottsarenan inte upplevde att relationen var negativ.  

 

Sju atleter såg relationen med coachen som positiv och de faktorer som bidrar till en positiv 

relation var bland annat skratt, positivt bemötande och uppmuntran (se figur 1). 

Upplevelserna överensstämmer med Poczwardowski, Barott och Henschens (2002) studie 

som beskriver att en positiv relation innehåller beteenden som uttrycker positiva 

känslotillstånd, exempelvis skratt. French och Norman (2013) instämmer även att en coach 

som intar en demokratisk, personlig och positiv relation med sin atlet kan vara avgörande för 

att förbättra upplevelsen hos den kvinnliga atleten. Övriga faktorer som bidrar till en positiv 

relation enligt atleterna var respekt, god kommunikation samt att man var bekväm med 

varandra. Tolkningen av atleternas upplevelser är att de nämnda faktorerna leder till en 

positiv relation och bör tas hänsyn till för att främja en positiv relation. 

 

4.1.2 Förtroende och kommunikation 

Samtliga atleter ansåg att det var viktigt att ha förtroende för coachen. En sammanställning av 

de egenskaper och faktorer som ansågs viktiga hos en coach för att kunna skapa ett 

förtroende var erfarenhet, ärlighet, öppenhet, kompetens, tillit och respekt. Dessa ord 

återkommer på ett flertal ställen i intervjuerna med atleterna vilket talar för att de är viktiga 

egenskaper för en förtroendefull relation. Tolkningen av atleternas upplevelser är att 

förtroendet är nödvändigt för att bygga en relation där båda parter respekterar varandra.  
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För två andra atleter hade motivationen påverkats negativt på grund av att coachens relation 

med de olika atleterna i laget skiljde sig. En coachs favorisering av atleter kan leda till ett 

minskat förtroende hos atleten som i sin tur kan påverka prestationen. Därför tolkas den 

upplevda orättvisan som att det är viktigt som coach att se alla individer trots att det är en 

lagidrott. Nikbin m.fl. (2014) stärker detta och menar att coachen kan främja en atlets 

förtroende för dem genom att hjälpa atleten uppleva rättvisa. De menar vidare att med ett 

stort förtroende förekommer sannolikt ett utbyte av kunskap och en god kommunikation 

mellan coach och atlet. Ju mer förtroende atleten har för sin coach desto större sannolikhet att 

atleten kommer att samarbeta med coachen och därmed prestera bättre (ibid). Tolkningen av 

resultatet är att flera atleter hade en brist på kommunikation gällande krav på varandra och 

atletens förväntningar av coachens stöd. För att både coach och atlet ska bli medveten om 

detta kan lösningen vara en mer öppen kommunikation som leder till ett bättre samarbete och 

samspel, vilket styrks av Jowett och Cockerills (2003) studie. De beskriver vidare i sin studie 

att samarbete är en viktig faktor i coach-atlet relationen och återspeglar den typ av interaktion 

som coach och atlet uppfattar som komplement.  

 

Hälften av atleterna önskade att de hade ett bättre förtroende till coachen och saknade en 

tydlig kommunikation och ledarskap. En atlet beskrev vad en bristfällig kommunikation kan 

leda till “Lämnas det utrymme till tolkningar så kan ju de tolkningarna i en grupp vara så 

himla olika”. Genom att lämna utrymme för tolkningar kan missförstånd och problem uppstå 

vilket i sin tur kan påverka relationen och prestationen negativt för individerna och laget. Det 

är därför av stor vikt att som coach vara tydlig i sin kommunikation, vilket även är en 

framträdande aspekt i coach-atlet relationen i en studie av La Voi (2007). 

 

Att kommunicera och ge atleten återkoppling och feedback ansåg alla atleterna var viktigt. 

Kommunikation kan bidra till att öka självförtroendet hos atleterna vilket en atlet i studien 

beskriver som en förutsättning för att kunna prestera bra. Samtliga atleter beskrev att de får 

feedback från sin coach men att den inte var tillräcklig för alla atleter, hälften av atleterna såg 

den inte som regelbunden. Utifrån detta tolkas det som att coacher generellt behöver bli bättre 

på att ge regelbunden återkoppling och feedback till atleterna vilket även styrks av 

Poczwardowski, Barott och Henschen (2002). Genom att ge återkoppling möjliggör coachen 

för atleterna att utvecklas och bli bättre, men detta förutsätter att coachen besitter den 

kompetens som krävs för att ge rätt återkoppling. Jowett och Cockerill (2003) tar i sin studie 

upp ett exempel när coachen besitter kompetensen som atleten behöver för att kunna 
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utvecklas vilket leder till en förbättrad prestation. Genom att ge rätt återkoppling i rätt 

situation kan coachen utveckla sina atleter och ge de verktyg som atleten behöver för att 

lyckas. Att få bekräftelse på sina handlingar inom idrott är viktigt för att kunna utvecklas men 

en atlet nämner att återkopplingen även är viktig för att veta syftet med övningen och om 

utförandet är korrekt eller inte. 

 

Samtliga atleter upplevde att majoriteten av feedbacken skedde muntligt under träningar och 

matcher, men flera atleter önskade även film- och videoanalyser som komplement till den 

direkta feedbacken. Bland atleterna var det framförallt truppgymnasterna som upplevde att de 

får mycket feedback. Gymnastik är en estetisk bedömningssport där man tävlar i lag men blir 

bedömd utifrån enskilda insatser utefter vilken svårighetsgrad övningarna har samt 

genomförande. Som atlet är det svårt att själv se hur en övning genomförs och det är därför 

av stor vikt att coachen ger återkoppling och feedback för att atleten ska kunna utvecklas. 

Detta är inte enbart viktigt inom gymnastiken utan i alla idrotter.  

 

4.1.3 Engagemang 

Åtta atleter upplevde att deras coach visade engagemang i deras idrottande och fem av dessa 

atleter upplevde engagemanget som stort. Tre atleter önskade ett större engagemang från 

coachen och två av dem upplevde ett mindre engagemang för att coachen alltid förväntade sig 

en hög prestation från dem. Ett mindre engagemang från coachen bidrog till lägre motivation 

och glädje för spelet hos atleterna. Tolkningen av atleternas upplevelser är att det som coach 

är viktigt att visa engagemang till alla atleter oavsett prestation för att bibehålla motivationen 

och glädjen hos atleterna. Genom att visa engagemang för varje enskild atlet möjliggör man 

även för att bibehålla en långvarig relation (Jowett och Poczwardowski, 2007). Brist på 

engagemang och entusiasm kan även bidra till en negativ relation (Poczwardowski, Barott 

och Henschen, 2002). 

 

Majoriteten av atleterna önskade arbeta med individuella mål och få uppföljning för att veta 

om man är på rätt väg i sin utveckling. Atleterna önskade att coachen var involverade i 

arbetet med målen för att kunna diskutera styrkor och svagheter som atleten möjligtvis inte 

ser. Jowett och Timson-Katchis (2005) beskriver engagemang som en återspegling av 

coachens avsikt att ge atleten de rätta verktygen för att atleten ska lyckas uppnå sin fulla 

potential. Resultatet tolkas som att en öppen kommunikation mellan coach och atlet kan höja 

prestationen om atleten och coachen vet vilka mål man strävar efter. Genom uppföljning och 
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återkoppling på dessa mål förbättras möjligheten till utveckling. Rhind och Jowett’s (2010) 

studie styrker detta och menar även att atleten i sin tur behöver visa att de har förmågan att 

leva upp till förväntningarna och kraven från coachen. 

 

Engagemang kan bland annat visa sig i hur coachen stöttar atleten i med- och motgångar 

vilket tolkas som en viktig del i coach-atlet relationen. Sex atleter upplevde att stödet från 

deras coach var tillräckligt och beskrev att en god kommunikation, lyhördhet och att finnas 

där för atleten vid behov var viktiga faktorer till detta, vilket atleterna som önskade mer stöd 

saknade. Vissa av dessa atleter hade haft coachen under en längre tid och detta resulterade i 

att de hade lärt känna varandra vilket atleterna uppfattade som en av de avgörande faktorerna. 

De atleter som upplevde sämre stöd från sin coach nämnde även att de inte heller hade hunnit 

lära känna sin coach för att de var nya i laget. Trots att alla atleter möjligen inte önskade mer 

stöd från coachen är det viktigt att visa för atleten att man har förmågan och är öppen för att 

finnas där vid behov.  

 

4.1.4 Relationens betydelse för prestationen 

Alla atleter graderade coach-atlet relationen som viktig för att kunna prestera och hälften av 

atleterna graderade relationen högst på skalan (1-10). Tolkningen av detta är att coach-atlet 

relationen kan ha en stor påverkan på atleternas prestation och utveckling. Genom att skapa 

en trygg miljö för atleten med en öppen kommunikation har relationen möjlighet att stärkas 

och upprätthållas. Tolkningen av atleternas gradering är att det är viktigt för coach och atlet 

att arbeta och sträva efter en positiv relation med gott samarbete och förtroende för varandra 

vilket stärks av Nikbin m.fl. (2014). Med ett stort förtroende förekommer sannolikt en god 

kommunikation mellan coach och atlet vilket kan bidra till en förbättrad prestation (ibid).  

4.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden besvarade studiens frågeställningar, men däremot hade studien kunnat 

kompletteras med en kvantitativ och mer mätbar metod för att bättre kunna besvara den andra 

frågeställningen. Nackdelen med en kvalitativ metod är att en tolkande analys av datan kan 

bli subjektiv och ge utrymme för missförstånd och feltolkning. Detta medför en lägre 

reliabilitet. Nackdelen med att ha en kvantitativ metod är att datan ska vara objektiv vilket 

kan vara negativt för denna studie eftersom upplevelsen av en relation kan vara svår att mäta.  
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Delar som kan ha påverkat resultatet är bland annat att en av författarna till studien var bekant 

med några av deltagarna. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat resultatet är att coach-

atlet relationen är ett känsligt ämne där atleterna i stort sett utvärderar sin coach. Detta kan i 

sin tur påverka sanningsenligheten i svaren beroende på hur bekväma atleterna är med att tala 

om hur deras situation ser ut. Coachens kön är en faktor som inte har tagits hänsyn till i denna 

studie, men det skulle möjligen kunna vara en påverkande faktor av resultatet. För att öka den 

externa validiteten behövs ett större antal deltagare i studien och även från olika delar av 

landet. Eftersom intervjuerna var halvstrukturerade, och andra följdfrågor utöver de som stod 

i intervjuguiden var tillåtet, blev reliabiliteten inte lika hög som den kunnat vara. 

 

Exklusionskriterierna hade kunnat vara mer specifika, om exempelvis skadade atleter fick 

vara med i studien, om atleten ska träna ett visst antal timmar samt haft sin coach ett visst 

antal år för att vara med i studien. Ytterligare ett exklusionskriterie hade kunnat vara att 

atleterna inte ska vara aktiva i samma förening för att ge en mer heltäckande bild av olika 

atleters upplevelse av relationen med coachen.  

4.3 Framtida forskning  

För vidare forskning kan samma frågeställningar undersökas men med fler kvinnliga atleter 

inom lagidrott från olika delar av Sverige och världen. Coachens upplevelse av relationen 

med sina kvinnliga atleter skulle också kunna undersökas för att se det ur bådas perspektiv. 

En annan dimension som ytterligare kan vara intressant att undersöka är om coachens kön har 

en viss betydelse eller påverkan hos atleten. Vi anser att detta är viktigt att undersöka för att 

förbättra atleternas prestation men även för att atleterna ska trivas och känna sig bekväma.  

 

5. Slutsats 

Kommunikation har en stor betydelse i coach-atlet relationen och med en god 

kommunikation minskas utrymme för missförstånd och missnöje. En god kommunikation 

kan bidra till att coachen lättare vet vilken typ av relation atleten önskar, vilket stöd atleten 

behöver, vilka krav och förväntningar atleten har samt vilka individuella mål atleten strävar 

att uppnå. På så sätt får coachen reda på vad atleten vill och känner för att sedan kunna ge 

atleten återkoppling, stöd och verktyg som atleten behöver för att ha möjlighet att utvecklas 

och förbättra sin prestation. Förtroendet gentemot varandra är viktigt för en positiv relation 

vilket stärks av Nikbin m.fl. (2014) som beskriver att ett stort förtroende sannolikt bidrar till 
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ett bättre samarbete i coach-atlet relationen och en ökad prestation hos atleten. Som coach är 

det viktigt att visa engagemang till alla atleter oavsett prestation för att bibehålla 

motivationen och glädjen hos atleterna. Relationens betydelse för prestationen ansågs viktig 

för atleterna. Coachen bör därför främja en miljö där coach-atlet relationen kan utvecklas 

med en god kommunikation, ett stort förtroende och ett stort engagemang.  
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Bilaga 1 - Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar:       

Syftet med studien var att undersöka hur kvinnliga atleter i lagidrotter upplever relationen 

med sin coach samt ta reda på relationens betydelse för atletens prestation. Studien kommer 

utgå från dimensionerna närhet, komplettering, samspel och engagemang (Jowett, 2007), och 

utöver dimensionerna tillkommer en del om relationens betydelse för prestationen. Följande 

frågeställning kommer undersökas:  

- Hur upplever den kvinnliga atleten relationen med sin coach utifrån de fyra 

dimensionerna? 

- Vilken betydelse har relationen med sin coach för att den kvinnliga atleten ska kunna 

uppnå sin maximala prestation? 

 

Vilka sökord har du använt? 

“Coach-athlete relationship”, “Coachning”, “Great coachning”, “Athlete and Coach”, 

“Winning Leadership”, “Jowett”, “Performace”, “Women”. “3+1C”, “Commitment”, 

”CART-Q” 

 

Var har du sökt? 

Sport Discus & Google Scholar. 

  

Sökningar som gav relevant resultat 

Sport Discus:“Coach-athlete relationship”, “Great coachning”, “Athlete and Coach”, 

“Winning Leadership”, “Jowett”, “Performance”, “Women”. “3+1C”, “Commitment”, 

”CART-Q” 

  

Kommentarer 

Sökorden är på engelska för att få fram så många relevanta studier som möjligt. 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

- Hur gammal är du? 

- Ser du dig som kvinna, man eller annat? 

- Hur många coacher har du haft sedan du börja satsa på din idrott? 

- Hur många coacher har du just nu? 

 

Närhet 

1. Beskriv din relation med din coach. 

1.1 Upplever du relationen som nära? 

1.2 Upplever du relationen som positiv? 

 

2. Beskriv er relation utanför “idrottsarenan”. 

 2.1 Vad brukar du och din coach samtala om? 

2.2 Är samtalen endast idrottsrelaterade eller pratar ni även om annat? 

 

3. Hur skulle du beskriva förtroendet till din coach? 

 3.1  Vad gör att du känner/inte känner förtroende till din coach?  

3.2 Önskar du att du hade bättre förtroende till din coach? 

 3.3 Känner du att du kan vända dig till din coach vid personliga problem? 

 3.4 Anser du att det är viktigt att ha förtroende till din coach? 

 

Komplettering 

4. Vilka personliga egenskaper värdesätter du hos din coach? 

 4.1 Varför värdesätter du dessa egenskaper? 

  

5. Beskriv hur din coach ger dig stöd. 

5.1 Upplever du att din coach är medveten om hur du bäst behöver stöd? 

5.2 Upplever du stödet som tillräckligt? 

5.3 Hur skulle du vilja att ni arbetade med detta? 

 

6. Beskriv de krav du och din coach ställer på varandra. 

6.1 Är både du och din coach medvetna om varandras krav? 

6.2 Hur har ni kommit fram till dessa krav? 

6.3 Hur skulle du vilja att ni arbetar med detta? 
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Engagemang 

7. Beskriv hur din coach stöttar dig i med- och motgång. 

7.1 Upplever du att din coach stöttar dig tillräckligt? 

7.2 Hur skulle du vilja att din coach agerar? 

 

8. Beskriv hur du upplever din coachs engagemang i ditt idrottande. 

8.1 På vilket sätt? 

8.2 Upplever du att engagemanget är tillräckligt? 

8.3 Hur skulle du vilja att din coach agerar? 

 

Samspel 

9. Berätta hur du får feedback från din coach. 

9.1 Är den regelbunden? 

9.2  Upplever du att den är tillräcklig? 

9.3 Hur skulle du vilja få feedback? 

 

10. Beskriv hur du och din coach arbetar med individuella mål. 

10.1 På vilket sätt jobbar ni med mål? 

10. 2 Hur kommer ni fram till målen? 

10. 3 Hur hade du velat jobba med mål? 

 

11. Berätta hur relationen med din coach ser ut i jämförelse med resterande lagkamrater. 

11.1 Skiljer sig relationerna? 

11.2 Känner du en orättvisa? 

11.3 Hur påverkar detta din prestation? 

 

Övriga frågor 

12. Beskriv en relation med din coach där du kan prestera maximalt i din idrott. 

12.1 Hur betydelsefull är relationen för dig på en skala 1-10?   

 

13. Är det något du vill tillägga? Har du övriga tankar om detta ämne? 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

 

Läs igenom punkterna och ge ditt samtycke genom att skriva under med din namnteckning 

längre ner på sidan. 

1. Jag har läst informationsbrevet och samtycker till dess innehåll. 

2. Jag har tagit del av studiens syfte och vet vem jag ska vända mig till vid eventuella 

frågor. 

3. Jag har blivit informerad om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag när som 

helst kan avbryta studien utan att berätta anledningen. 

4. Jag godkänner att intervjun kommer att spelas in. 

5. Jag förstår att min medverkan i studien och alla svar jag ger behandlas konfidentiellt 

och används enbart i undersökningssyfte. 

 

Ort: __________________  Datum: _________________ 

 

Namnteckning: _______________________________________________ 

 

Namnförtydligande: ___________________________________________ 

 

Tack för ditt medverkande i vår studie! 

Du bidrar till vidare forskning inom ämnet coach-atlet relationen. Kontakta oss om du har 
frågor och/eller vill ta del av den fullständiga C-uppsatsen.   

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Jorun Falch     Stephanie Rodmar 

jorun.falch@gmail.com  stephanierodmar@gmail.com 


